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VOLTIJDSE VACATURE ONBEPAALDE DUUR  

Datum: 8 oktober 2018 

De Ambrassade zoekt een Beleidsmedewerker jeugdruimte en mobiliteit, voltijds onbepaalde duur contract. Je kan 

solliciteren door je ingevuld sollicitatieformulier voor 5 november, 9u30, aan ikwileenjob@ambrassade.be. De 

Ambrassade zet de jeugd, het jeugdwerk, jeugdinformatie en het jeugdbeleid op de kaart. We versterken de positie 

van kinderen en jongeren in de samenleving. De Ambrassade ondersteunt de Vlaamse Jeugdraad, het jeugdwerk en 

het jeugdinformatiemerk WAT WAT.  

Als beleidsmedewerker maak je elke dag onze missie mee waar. Je strijdt mee voor een samenleving waarin álle 

kinderen en jongeren op een gelijkwaardige en voor hen betekenisvolle wijze kunnen participeren aan de samenleving 

en het beleid. Je realiseert, samen met je collega’s uit het team jeugdwerk, kwaliteitsvolle beleidstrajecten die 

kinderen, jongeren en hun organisaties versterken. Je bent gedreven door de ambitie om de stem van kinderen, 

jongeren en hun organisaties sterk te laten weerklinken. 

Als beleidsmedewerker van de Vlaamse Jeugdraad en De Ambrassade, ben je gedreven om kinderen, jongeren en hun 

organisaties bovenaan de agenda van beleidsmakers te krijgen. Je bouwt het beleidsnetwerk professioneel verder 

uit. Je verdiept je in beleidsdossiers mbt ruimte en mobiliteit die impact hebben op kinderen en jongeren en hun 

organisaties. Je vertaalt moeilijke dossiers op maat van jongeren en het jeugdwerk, en inspireert en activeert 

beleidsmakers in het versterken van jeugdruimtebeleid. Vanuit verontwaardiging, ervaring, expertise en veel 

goesting bouw je samen met je collega’s uit team jeugdwerk verder aan het succes en de ambities van De Ambrassade 

en de Vlaamse Jeugdraad. 

 Een afwisselende en inhoudelijk uitdagende functie met veel autonomie en ruimte voor initiatief 

 Op maat coaching, een uitgebreid individueel ontwikkelingspad en vormingsbudget 

 Een jong en gedreven team van 25 medewerkers 

 Veel mogelijkheid tot inspraak in en betrokkenheid bij de werking van de organisatie 

 Een aantrekkelijk salaris (B1A – PC 329; minimaal 2752,84 euro bruto per maand); 

 Een laptop, onkostenvergoeding GSM, fietsvergoeding en terugbetaling woon-werkverkeer mits openbaar 

vervoer; 

 Een flexibele werk-privé combinatie: aantrekkelijke vakantieregeling (25 vakantiedagen), flexibele recuperatie 

van overuren, mogelijkheid tot thuiswerk, … 

 Een open moderne werkplek in hartje Brussel, vlakbij station Brussel Centraal. 

De Ambrassade wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Ons personeelsbeleid is 

gebaseerd op diversiteit en gelijke kansen. Wij selecteren kandidaten op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, 

ongeacht geslacht, leeftijd, herkomst, nationaliteit of handicap. 
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Als beleidsmedewerker ruimte werk je in duo met een andere beleidsmedewerker ‘ruimte’ die vooral 

gespecialiseerd is in jeugdwerkinfrastructuur en jeugdtoerisme. Jullie beiden zorgen samen voor sterk beleidswerk 

rond alle thema’s die gelinkt kunnen worden aan (jeugdwerk)ruimte, jeugdtoerisme en mobiliteit. Duurzaamheid, 

participatie en extra aandacht voor maatschappelijk kwetsbaarheid zijn rode draden in al onze beleidsdomeinen. 

Via het project “Natuurrijke, bewegingsvriendelijke en gedeelde schoolspeelplaatsen” wil De Ambrassade 

schoolspeelplaatsen omvormen tot uitdagende en natuurrijke speelplekken die niet enkel tijdens de schooluren 

gebruikt worden, maar ook daarbuiten. Op die manier worden schoolspeelplaatsen waardevolle speelterreinen voor 

jeugdwerk en boeiende ontmoetingsplekken voor de buurt. 

 Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van dit project (looptijd 2018-2020). 

 Je bouwt het netwerk uit dat nodig is om dit project kwaliteitsvol uit te bouwen. 

 Je coördineert vormingsmomenten voor scholen die willen deelnemen aan dit project. 

 Op het einde van het project zorg je voor een sterk publieksmoment en publicatie die inspirerend zijn voor 

beleidsmakers, scholen, jeugdwerk en andere partners. 

 Jij zorgt ervoor dat dit project uitmondt in sterke beleidsaanbevelingen. 

 Jij zorgt ervoor dat dit project uitmondt in goede ondersteuning van het jeugdwerk. 

Je legt in het kader van een geïntegreerd Vlaams jeugdbeleid de link tussen enerzijds de positie van kinderen, 

jongeren en hun verenigingen en anderzijds het ruimte- en mobiliteitsbeleid in brede zin. 

 Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteitsvolle uitbouw van beleidstrajecten mbt ruimte en mobiliteit. 

 Je vertrekt steeds vanuit de leefwereld van kinderen en jongeren, en vanuit geloof in de kracht van 

jeugdwerk, en legt van daar uit linken met de beleidsdomeinen ruimte en mobiliteit. 

 Je werkt concrete beleidsaanbevelingen uit mbt ruimte en mobiliteit en bent aanspreekpunt voor 

jeugdorganisaties en beleidsmakers. Je neemt hierin een signaalfunctie op. 

 Je ontwikkelt visie over jeugdruimte- en mobiliteitsbeleid en zet deze visie om in de praktijk. 

 Je vertegenwoordigt De Ambrassade en de Vlaamse Jeugdraad op diverse beleidsplatforms. 

 Je bouwt een sterk netwerk uit met beleidsmakers en het middenveld en benut deze wanneer er zich goede 

samenwerkingskansen voordoen. 

 minstens 3 jaar ervaring heeft met beleidswerk en gedreven is om kwaliteitsvol jeugdbeleid te realiseren 

 vertrouwd is met het jeugdwerk en het Vlaamse jeugdbeleid 

 een uitgesproken interesse heeft in het ruimte-, woon- en mobiliteitsbeleid in Vlaanderen en de impact van 

deze thema’s op kinderen en jongeren 

 kennis of ervaring heeft in ruimte- (ruimtelijke ordening/planning/stadsontwikkeling), en woon- en/of 

mobiliteitsbeleid 

 geboeid is door de sociale betekenis van ruimte en mobiliteit voor kinderen en jongeren, en het belangrijk 

vindt om hier extra inzet te leveren voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare contexten. 

 sterk is in projectmatig werken (een project in goede banen leiden, plannen, netwerk samenbrengen) 
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 sterk beleidsmatig kan werken (beleidsaanbevelingen formuleren, adviseren, onderhandelen, vertrekken vanuit 

de leefwereld van kinderen, jongeren en hun organisaties; analyseren wat maatschappelijk en beleidsmatig 

aan de orde is) 

 goed kan netwerken en initiatief neemt tot samenwerkingen die resulteren in impact op het beleid 

 vlot samenwerkt, zowel met naaste collega’s, jonge vrijwilligers als met de brede sector en beleidsmakers 

 goede communicatieve vaardigheden heeft, zowel schrijven als spreken 

 enthousiasmeert, motiveert en leergierig is 

 zelfstandig werkt zonder het teamverband uit het oog te verliezen 

 flexibel omgaat met ad hoc taken 

 gek en geniaal is 

 Om gelijkwaardige kansen voor iedereen waar te maken, kan je bij ons enkel solliciteren door het volledig 

invullen van het sollicitatieformulier dat je hier kan downloaden. 

 Bijkomende informatie: Eva Vereecke, directeur, 0484/434.303 of eva.vereecke@ambrassade.be. Neem zeker 

ook een kijkje op www.ambrassade.be en www.vlaamsejeugdraad.be. 

 Bezorg het ingevulde sollicitatieformulier ten laatste op 5 november 2018, 9u30, aan 

ikwileenjob@ambrassade.be. 

 Na brievenselectie volgt een gesprek over de motivatie en ervaringen van de kandidaten. Je ontvangt ter 

voorbereiding van dat gesprek nog een schriftelijke opdracht. Het selectiegesprek vindt plaats op woensdag 21 

november, tussen 15u en 21u. Hou dat moment alvast vrij. 
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