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VOLTIJDSE VACATURE BEPAALDE DUUR 

Datum: 2 december 2019 

De Ambrassade zoekt een Projectmedewerker Verkiezingstraject Vlaamse Jeugdraad, voltijds contract voor bepaalde 

duur (januari 2020-december 2020). Je kan enkel solliciteren door je ingevuld sollicitatieformulier voor maandag 6 

januari 2020, 10u, te bezorgen aan ikwileenjob@ambrassade.be. 

De Ambrassade is de referentie voor alles wat kinderen, jongeren en hun organisaties aanbelangt. De Ambrassade 

ondersteunt de Vlaamse Jeugdraad, het officieel adviesorgaan van de Vlaamse regering voor alle zaken die 

kinderen, jongeren en hun organisaties aanbelangen. De Ambrassade versterkt ook de kansen en de kwaliteit van 

het jeugdbeleid, het jeugdwerk en jeugdinformatie door het jeugdwerk te ondersteunen en te inspireren, en 

kinderen en jongeren te informeren. 

www.ambrassade.be en www.vlaamsejeugdraad.be 

Als Projectmedewerker Verkiezingstraject Vlaamse Jeugdraad maak je 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. Samen met je collega’s uit Team Vlaamse Jeugdraad maak je de ambities van de Vlaamse Jeugdraad en De 

Ambrassade mee waar.  

Om de 3 jaar wordt een nieuwe Vlaamse Jeugdraad gekozen. Daar gaat een intensieve wervingscampagne aan vooraf 

om zoveel mogelijk nieuwe jongeren bij de Vlaamse Jeugdraad te betrekken. Je bent, i.s.m. enkele collega’s, 

verantwoordelijk voor het hele verkiezingstraject van start tot finish. Je zorgt voor een groter bereik aan jongeren 

en versterkt de gedragenheid bij jongeren en stakeholders. Jij zorgt ervoor dat in januari 2021 een ongelooflijk 

straffe, nieuwe ploeg van vrijwilligers kan starten aan hun mandaat van 3 jaar.  

Je ondersteunt mee de huidige beleidsparticipatietrajecten van de Vlaamse Jeugdraad (duurzame mobiliteit, 

toekomst van werk, gelijke kansen in het onderwijs, ...) waarbij je vertrekt vanuit de dromen, noden en ideeën van 

kinderen, jongeren en hun organisaties.  

 Je bent trekker van het nieuwe Verkiezingstraject van de Vlaamse Jeugdraad: 

 Je bent verantwoordelijk voor de verkiezingen van de nieuwe Vlaamse Jeugdraad (mandaat van 3 jaar 

– nieuwe Vlaamse Jeugdraad start begin 2021). 

 Je zorgt er samen met de projectgroep voor dat de verkiezingen een wervend project zijn voor vele 

nieuwe jongeren en vrijwilligers. 

 Je denkt communicatiestrategieën uit om het bereik van de verkiezingen van de Vlaamse Jeugdraad 

fors te verhogen. 

 Je bent mee voortrekker van de verkiezingscampagne. Je gaat de boer op naar scholen en organisaties 

om voor groepen jongeren (bvb een aula van een school) uit te leggen waarom beleid maken met de 

stem van kinderen en jongeren belangrijk is. 

mailto:ikwileenjob@ambrassade.be
http://www.ambrassade.be/
http://www.vlaamsejeugdraad.be/
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 Je creëert een netwerk van mediapartners, jeugdwerkorganisaties en partners in onderwijs en welzijn 

om het bereik en de gedragenheid te vergroten.  

 Je realiseert straffe kwaliteit in alle aspecten van het verkiezingsproject (werving, bereik, 

participatie, betrokkenheid jongeren en jeugdwerkorganisaties, verkiezingsprocedure, campagne, 

politieke en mediacontacten, inhoudelijke aanpak, …). 

 

 Je ondersteunt met een collega mee de lopende beleidsparticipatieprocessen bij de Vlaamse Jeugdraad.  

 Je ondersteunt jonge vrijwilligers bij beleidsparticipatieprocessen, vertaalt complexe materie op 

maat van jongeren, en bent gedreven om de stem van kinderen, jongeren en hun organisaties tot bij 

beleidsmakers te brengen. 

 Je bouwt kennis, expertise en visie op rond het opzetten en vormgeven van 

beleidsparticipatieprocessen (momenteel: duurzame mobiliteit, toekomst van werk, gelijke kansen in 

het onderwijs, ...) en weet deze te vertalen naar de praktijk. 

 Je bouwt een sterk en relevant netwerk uit met jeugdwerkorganisaties, beleidsmakers en middenveld 

en weet dit kwaliteitsvol te onderhouden. 

 sterk is in projectmanagement 

 met veel energie en daadkracht zich smijt voor dit project 

 communicatiestrategieën uitdenkt en realiseert om het bereik van de Vlaamse Jeugdraad fors te vergroten 

 het verkiezingstraject op alle vlakken kwaliteitsvol aanpakt 

 een groep jongeren en de collega's kan enthousiasmeren 

 gepassioneerd is door de leefwereld van jonge mensen 

 inzicht en praktijkervaring heeft op het vlak van jeugdbeleidsparticipatie 

 een hart heeft voor jeugdbeleid en jeugdwerk 

 goesting heeft om jonge vrijwilligers te coachen en te motiveren 

 een geboren netwerker is en initiatief neemt tot samenwerking 

 goede communicatieve vaardigheden heeft, zowel schrijven als spreken 

 zelfstandig kan werken zonder het teamverband uit het oog te verliezen 

 gek en geniaal is 

 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 27 medewerkers 

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

 Een aantrekkelijk salaris (B1b – PC 329; minimaal 2552,77 euro bruto per maand, relevante anciënniteit wordt 

mee in rekening gebracht). 

 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 
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De Ambrassade wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden 

geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, etnisch-culturele achtergrond of 

handicap. 

 Solliciteren kan enkel door het volledig invullen van het sollicitatieformulier dat je op onze website kan 

downloaden. 

 Bijkomende informatie: Eva Vereecke, directeur De Ambrassade, 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 maandag 6 januari 2020, 10u aan 

ikwileenjob@ambrassade.be. 

 Na selectie op basis van het sollicitatieformulier volgt een gesprek waarin gepeild wordt naar de motivatie, 

competenties, kennis en ervaringen van de kandidaten in functie van het voorgestelde takenpakket. 

 Je ontvangt ter voorbereiding van dat gesprek nog een schriftelijke opdracht, die je moet presenteren op het 

gesprek. 

 Het jurygesprek vindt plaats op dinsdag 14 januari 2020, tussen 15u en 21u. Hou dat moment alvast vrij. 

 De organisatie wenst zo snel mogelijke in diensttreding. 

https://ambrassade.be/over-ons/vacatures
mailto:Eva.Vereecke@ambrassade.be
http://www.ambrassade.be/
http://www.vlaamsejeugdraad.be/
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