VOLTIJDSE VACATURE ONBEPAALDE DUUR

Coördinator WAT WAT en Communicatiebeleid
Datum: 9 juli 2019

De Ambrassade zoekt een Coördinator WAT WAT en Communicatiebeleid, voltijds onbepaalde duur contract. Je
kan enkel solliciteren door je ingevuld sollicitatieformulier voor maandag 26 augustus, 9u30 te bezorgen aan
ikwileenjob@ambrassade.be.
De Ambrassade zet jeugd, jeugdwerk, jeugdinformatie en 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
jongereninformatiemerk WAT WAT.

Jouw ambitie
1 oktober 2018 lanceerde De Ambrassade hét nieuwe jongereninformatiemerk WAT WAT. WAT WAT is een platform
van meer dan 70 organisaties (denk aan Awel, Sensoa, VDAB, Publiq, Child Focus, etc.) die jongeren willen
informeren en toeleiden naar advies of hulp. Door de krachten te bundelen onder 1 merknaam gaat WAT WAT de
versnippering aan initiatieven, websites en campagnes gericht op jongeren tegen.
Als coördinator WAT WAT en communicatiebeleid maak je als lid van het Leidinggevend Team van De Ambrassade
(4 personen) elke dag onze missie mee waar. Je strijdt voor een samenleving waarin kinderen en jongeren zich ten
volle ontplooien en hun leven zelf in handen kunnen nemen. Je brengt, samen met je collega’s, WAT WAT en het
communicatiebeleid van het geheel van De Ambrassade tot een hoger niveau.
Je geeft leiding aan het team WAT WAT (5 professionele medewerkers). Je coacht, motiveert, denkt mee na en
stuurt hen waar nodig in de juiste richting. Je organiseert de teamwerking en zorgt voor een efficiënte en energie
gevende manier van samenwerken. Je coördineert de strategische lijnen van jeugdinformatie en WAT WAT binnen
De Ambrassade. Je ziet opportuniteiten en kansen en schakelt je teamleden en het uitgebreide WAT WAT-netwerk
in om die kansen te grijpen. Je denkt groots en deinst er niet voor terug om je ideeën in de praktijk om te zetten,
ook al liggen ze buiten de platgetreden paden van WAT WAT en De Ambrassade.
Als coördinator communicatiebeleid maak je, samen met de communicatiemedewerkers en het Leidinggevend
Team, verder werk van de communicatiestrategie, het merkenbeleid, interne en extern communicatie voor het
geheel van de organisatie (De Ambrassade, jeugdwerkondersteuning, ondersteuning Vlaamse Jeugdraad en WAT
WAT).
Vanuit kennis, expertise, ervaring en veel goesting bouw je verder aan het succes en de ambities van De
Ambrassade, WAT WAT en de Vlaamse Jeugdraad.

Jouw missie in onze organisatie
Je coördineert jeugdinformatie en WAT WAT binnen De Ambrassade
Je bewaakt de strategische lijnen van jeugdinformatie en WAT WAT en bouwt ze, samen met het team, verder
uit.
Je bent leidinggevende van het team WAT WAT (5 gedreven en professionele medewerkers).
Je houdt voeling met beleidsmatige evoluties die impact hebben op jeugdinformatie en coördineert de
Commissie Jeugdinformatie van De Ambrassade. De Commissie Jeugdinformatie bespreekt, analyseert en
beïnvloedt jeugdinformatiebeleid. Ze bestaat uit 10 vaste organisaties uit de sectoren jeugd, onderwijs,
welzijn en media.
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Je bouwt een goede band op met de strategische partners van WAT WAT en met verschillende departementen
van de Vlaamse Overheid en het kabinet van de Minister van Jeugd.
Je ziet opportuniteiten voor de verdere ontwikkeling van WAT WAT en zet deze, samen met het team, om in
de praktijk.
Je organiseert de teamwerking van WAT WAT met strategische sturing waar nodig, maar ook ruimte voor veel
eigenaarschap van de teamleden.

Je coördineert communicatiebeleid voor het geheel van de organisatie
Je zet mee de strategische lijnen van communicatiebeleid voor het geheel van de organisatie uit.
Je coördineert samen met een ervaren communicatiemedewerker de kwaliteitsvolle werking van Club
Communicatie (het interne overleg van 4-5 communicatiemedewerkers).
Je bewaakt de samenhang en kwaliteit tussen de verschillende communicatielijnen en producten van De
Ambrassade, de Vlaamse Jeugdraad en WAT WAT.
Je creëert een omgeving waarin de verschillende communicatiemedewerkers optimaal hun talenten en
competenties voor het geheel van de organisatie kunnen inzetten.
Je maakt mee werk van een toekomstgerichte en professionele organisatiestrategie, merkenbeleid en interne
en externe communicatie.

Wij zoeken iemand die…
zich sterk verbonden voelt met de missie en dromen van De Ambrassade, de Vlaamse Jeugdraad en WAT WAT
ervaring heeft met communicatiebeleid- en strategie
gedreven is om kwaliteitsvolle en professionele jeugdinformatie en communicatie te realiseren
strategisch denken en handelen combineert met veel goesting om dingen in beweging te zetten
een passie heeft voor jeugdwerk, jeugdinformatie en jongerencommunicatie
nauwgezet en resultaatgericht werkt en kan omgaan met deadlines
beschikt over grote daadkracht en zin voor initiatief
gedreven is om medewerkers te coachen en te versterken in hun persoonlijke ontwikkeling
sterk gelooft in responsabilisering van medewerkers
flexibel is en een groot inlevingsvermogen heeft
vanuit een betrokken houding dingen in beweging zet die een positief verschil maken

Wij bieden …
•
•
•

•
•
•
•
•

Een afwisselende en uitdagende job waarin je veel verantwoordelijkheid krijgt maar ook zorgzaam ondersteund
wordt binnen een team van 4 leidinggevenden
Een aantrekkelijk salaris (L1 – PC 329; minimaal 2.930,60 euro bruto per maand)
Ervaring wordt mee in rekening gebracht door anciënniteit
Op maat coaching, een uitgebreid individueel ontwikkelingspad en vormingsbudget
Een jong en gedreven team van 30 medewerkers
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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Interesse?








Solliciteren kan enkel door het volledig invullen van het sollicitatieformulier dat je op onze website kan
downloaden.
Bijkomende informatie: Eva Vereecke, (0484 43 43 03). Neem zeker ook een kijkje op www.ambrassade.be,
www.vlaamsejeugdraad.be en www.watwat.be.
Bezorg het ingevulde sollicitatieformulier ten laatste op maandag 26 augustus, 9u30, aan
ikwileenjob@ambrassade.be.
Na de brievenselectie volgt een jurygesprek over je motivatie en ervaringen. Je ontvangt ter voorbereiding van
dat gesprek een opdracht die je moet presenteren op het gesprek. Het selectiegesprek vindt plaats op dinsdag 3
september, tussen 15u en 21u. Hou dit moment alvast vrij.
Na het jurygesprek zullen de laatste kandidaten nog uitgenodigd worden voor een extern assessment.
We wensen een snelle indiensttreding.
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