
Platform voor de Samenlevingsdienst 

 
 

Vacature  
 

Medewerker partner- en jongerenwerving 
Voltijds (of 4/5de), met vast contract 

 

Over de organisatie 

Een warme maatschappij. Zorg voor zichzelf. Zorg voor mekaar. Zorg voor de natuur.  
Dat is wat jongeren tijdens een Samenlevingsdienst met elkaar verbindt.  
Net als in onze buurlanden kunnen jongeren tussen 18 en 25 jaar ook in België een 
Samenlevingsdienst doen. Gedurende 6 maanden zetten ze zich als vrijwilliger in voor een 
maatschappelijk project. Ook krijgen ze uiteenlopende vormingen in groep én nemen ze de tijd om 
richting te geven aan hun toekomst.  
 
Het aanbieden van een Samenlevingsdienst aan jongeren is enkel mogelijk dankzij het geloof en de 
medewerking van tal van partners en gastorganisaties.  
De vzw Platform voor de Samenlevingdienst (www.samenlevingsdienst.be) verenigt organisaties die 
zuurstof en groeikansen willen geven aan jongeren en ervoor ijveren dat er voor elk talent een plaats 
is in onze maatschappij.  
 
Vanuit vijf sattelietkantoren in België maken we jongeren warm voor De Samenlevingsdienst en 
ontwikkelen we een netwerk aan partners in die regio. Om in Vlaanderen de Samenlevingsdienst aan 
zoveel mogelijk jongeren aan te bieden is het Platform voor de Samenlevingsdienst op zoek naar een 
gedreven medewerker voor de  partner- en jongerenwerving. 
 
 
 
Missie 
 
De medewerker voor de  partner- en jongerenwerving staat enerzijds in voor de verdere 
ontwikkeling van een partnernetwerk in Vlaanderen, meer specifiek het netwerk aan organisaties die 
jongeren in Samenlevingsdienst willen verwelkomen. Anderzijds zet de medewerker acties op om de 
bekendheid van De Samenlevingsdienst bij jongeren te vergroten in de steden en gemeenten 
waarmee De Samenlevingsdienst samenwerkt. 
 
Je werkt, onder leiding van de coördinator Vlaanderen, samen met het pedagogisch team, 
communicatiemedewerkers en de projectverantwoordelijke voor lokale besturen. 
 
Taakomschrijving:  
 

- Je bent het eerste aanspreekpunt bij de toetreding tot het netwerk of de opvolging van de 
samenwerking; 
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- Je verzorgt de interne communicatie en informatie-uitwisseling over het netwerk met de 
verschillende teams;  

- Je vertegenwoordigt het Platform op externe evenementen, overlegorganen en platformen 
die relevant zijn voor de ontwikkeling van een netwerk van partners in Vlaanderen en het 
werven van jongeren. 

 
Voor het werven van jongeren: 

- Je werft jongeren door partnerschappen te smeden met lokale organisaties die rechtstreeks 
in contact staan met jongeren. Deze organisaties zijn actief in domeinen jeugdwerk, 
onderwijs, welzijn, arbeid en vrije tijd. Je informeert hen en onderhoudt een duurzame 
relatie door regelmatig contact, aanwezigheid op overlegorganen waar samenwerking en 
expertise-uitwisseling centraal staan of op netwerkmomenten.  

- Je verzorgt zelf bepaalde informatiesessies, hetzij rechtstreeks voor de jongeren, hetzij voor 
de partners die jongeren doorverwijzen. 

- Je zorgt voor de opvolging van de communicatieacties bij de gemeenten en partners 
waarmee we samenwerken.  

 
Voor het uitbreiden van de gastorganisaties: 

- Je identificeert en bezoekt nieuwe potentiële gastorganisaties (openbare of semi-openbare 
instellingen, ngo's, vzw's, ...) binnen de domeinen natuur en ecologie, zorg en welzijn, sport, 
cultuur en onderwijs. Je geeft hen uitleg over het programma van de Samenlevingsdienst en 
maakt met hen de nodige afspraken over de taken die jongeren in Samenlevingsdienst 
binnen de organisaties kunnen opnemen. 

- Je onderhoudt contact met nieuwe en bestaande gastoganisaties en zorgt voor de 
administratieve afhandeling van deze partnerschappen; 

- Je organiseert netwerkmomenten en opleidingsdagen voor de gastorganisaties i.s.m. het 
pedagogisch team. 

 
Profiel  
 

- Je hebt een perfecte beheersing van het Nederlands en kennis van het Frans; 
- Je hebt minimaal een bachelordiploma, bij voorkeur in een sociale richting en/of ervaring in 

de sociale sector. Ervaring in de jeugsector is een pluspunt. 
- Je hebt ervaring in het uitbouwen van een professioneel netwerk; 
- Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk en je 

kan vlot communiceren met een groep; 
- Je kan vlot overweg met digitale tools en sociale netwerken; 
- Je geeft blijk van organisatietalent, structuur, betrouwbaarheid en autonomie in een 

flexibele en dynamische werkcontext; 
- Je staat achter de waarden van de vzw en je toont actieve interesse in het project van de 

algemene invoering van de samenlevingsdienst in België (www.samenlevingsdienst.be); 
- Je handelt integer. 

 
Vereiste kwaliteiten 
 

- Je kunt uitstekend in team werken, maar ook zelfstandig; 
- Je kan synthetiseren bij het opstellen van analyses en rapporten; 
- Je hebt goede relationele vaardigheden;  
- Je hebt zin voor initiatief en bent creatief; 
- Je gaat georganiseerd, rigoureus en precies te werk; 
- Je beschikt over een kritische en constructieve geest; 

http://www.samenlevingsdienst.be/
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- Je bent ruimdenkend en hebt voeling met de interculturele dimensie; 
- Je bent bereid je te verplaatsen om talrijke partnerschappen te bezoeken; 

 
Aanbod 
 

- Een uitdagende en maatschappelijk relevante job in een gedreven team; 
- Kantoor gelegen in Leuven (met frequente verplaatsingen) 
- Voltijds (of 4/5e) contract van onbepaalde duur; 
- Loon volgens huidige barema’s van PC 329.02 (schaal 4.1 of 4.2 ifv diploma) met overname 

van relevante anciënniteit; 
- Maaltijdcheques van 8 €/werkdag; 
- Extra verlof tussen Kerst en Nieuwjaar;  
- Opleidingsdagen om jezelf verder te ontwikkelen 
- Glijdende werktijden; 
- Mogelijkheden tot thuiswerk; 
- Terugbetaling woon-werkverkeer. 

 

>> Stuur je CV en motivatiebrief uiterlijk op 6 november 2022 naar jobs@samenlevingsdienst.be met 
als onderwerp “Medewerker partner- en jongerenwerving” naar mevrouw Marie Van Durme, HR-
verantwoordelijke. 
>> Alleen geselecteerde kandidaten worden op de hoogte gesteld van de data voor de proeven. 
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