
 

 

Profiel/Vacature-beschrijving: 
 Projectsupervisor Start Op!                                                   

(halftijdse tewerkstelling) 
 
KADER 
 
Het Start op!-ESF project (periode december 2020 - 31 december 2022) heeft tot doel 
jongvolwassenen tussen 18-30 jaar met afstand tot de arbeidsmarkt én in een kwetsbare 
positie in de samenleving te versterken. Via een lokaal partnerschap mét en voor de 
jongere(n) willen we enerzijds hun welzijn en integratie in de samenleving verhogen en 
anderzijds hun kansen, learnability en employability op de arbeidsmarkt stimuleren.  
 
KERNOPDRACHT 
 

• In tandem met de coördinator van het Team Werk word je mee de trekker van dit 
nieuwe en innoverende project. 

• Je houdt (mee) overzicht over het project dat tot doel heeft enerzijds de effectiviteit 
van begeleiding en ondersteuning aan kwetsbare jongeren te vergroten en 
anderzijds een lokaal ‘leerecosysteem’ met duidelijk systemische aanpak wil 
opzetten om de levenskwaliteit van de doelgroep op bepaalde levensdomeinen te 
verhogen. Dit zonder in te boeten op flexibiliteit van trajecten. 

• Actief participeren in het lokaal partnerschap en coördineren van effectieve 
dienstverlening op maat en volgens behoefte van de jongere(n) 

• Eindverantwoordelijke voor de inhoudelijke, administratieve en financiële 
opvolging en rapportage binnen dit project 
 

INHOUDELIJK 
 

• Mee beleid maken betreffende het project: zorgen voor de opzet van een 
duidelijke project- en werkstructuur; bepalen van prioriteiten; duidelijke afspraken 
maken met de partners; beleidssignalering in overleg met de coördinator; …. 

• Beheerder van een geïntegreerd, intensief en klantgericht ondersteunings- en 
begeleidingsnetwerk in nauwe samenwerking met lokale partners (ELZ, 
ondernemingen in die regio, CAW Oost-Vlaanderen, VDAB, enz.), de coaches, 
instructeurs, andere partners in het belang van de jongere 

• Actief participeren in het lokaal partnerschap en coördineren van effectieve 
dienstverlening op maat en behoefte van de jongere(n) 
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o Trekker in het optimaliseren van de dienstverlening door co-creatie, 
actiegerichte netwerking en regionaal partnerschap tussen eerste-lijns-
actoren in de betreffende regio 

o Coördineren van informele en formele (intake-, intervisie-, opvolgings- en 
evaluatie-) gesprekken met de betrokken actoren (lerend netwerk) 

o Gemeentebesturen-OCMW, VDAB, CVBO-ISBO, lokale deskundigen (vb 
psychologen…) en ondernemingen aanspreken, enthousiasmeren & 
inzetten om drempels (vb mobiliteit, toegankelijkheid, onzekerheid…) te 
verlagen 

• Een digitaal platform kunnen faciliteren en beheren 
• Waarderend en krachtgericht coachen van trajectbegeleiders, jobcoaches en 

vrijwilligers 
• Een kei in administratieve en financiële opvolging / rapportage 
• Kunnen schrijven van wervende teksten ifv. sociale media, persteksten, …. 

 
Wij vinden deze attitudes en/of competentieniveaus belangrijk: 
 

• Minimaal een menswetenschappelijke opleiding op bachelor-niveau. We houden 
ook rekening met verworven competenties en ervaring. 

• Ervaring met projectmanagement 
• Coachend kunnen werken (lerende teams; het ‘anders kunnen vasthouden’ van 

teams) 
• Een positieve en leergierige houding 
• Je doet wat je zegt en zegt wat je doet 
• Waarderend, krachtgericht, vraaggestuurd én inclusief willen en kunnen werken 
• Een bemiddelende facilitator en netwerkende bruggenbouwer die een 

professioneel netwerk uitbouwt, onderhoudt en coördineert. 
• Een verbindend coördinatie- en organisatietalent om mee het co-creërend klimaat 

van het partnerschap actief en effectief te houden  
• Aandacht voor kennisdeling en wisselwerking tussen diverse partners en sectoren 
• Nauwgezet kunnen registreren en rapporteren 
• Uitblinker in het werken met gangbare informatica- en social media toepassingen 

(Word, Excell, Outlook, Office 365, Facebook, Instagram,  ….) 
• Een vlotte en transparante communicator 
• Uitblinker in plannen en organiseren 
• Overzicht kunnen houden in een flexibele, dynamische en soms hectische 

omgeving 
• Een creatieve, sensitieve en oplossingsgerichte denker 
• Redactioneel sterk 
• Verantwoordelijk voor de praktische en inhoudelijke organisatie van de bureau- en 

opleidingsruimte (oa. beheer van het gebouw, …) 
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• Je kan autorijden en beschikt over eigen vervoer 
• Bereid tot sporadisch avond- en weekendwerk 
• Bij voorkeur affiniteit met de regio Oost-Meetjesland en/of de sociale kaart in die 

regio 
 
 
Wij bieden jou: 
 

• Een uitdagende functie 
• Een werksfeer met enthousiaste teamwerkers in een dynamische, lerende 

organisatie gedreven door onze missie en waardenkompas.  
• Ruimte en kansen om je talenten & competenties creatief in te zetten en te 

ontplooien 
• Een halftijds contract voor bepaalde duur tot en met eind december 2022, een 

verlening is mogelijk. Eventueel combineerbaar met een deeltijds urenpakket als 
trajectbegeleider / jobcoach. 

• Indien je beschikt over het juiste diploma: een vaste verloning volgens de 
wettelijke bepalingen van PC 319.01. Barema B1a) 

• Een kilometervergoeding voor dienstverplaatsingen met auto en fiets. 
• Een omniumverzekering voor dienstverplaatsingen met je auto. 
• Een laptop en GSM om je job uit te voeren. 
• Standplaats wordt Zelzate of Evergem. 

 
 
Interesse?   
Stuur dan snel je motivatiebrief of filmpje, CV, diploma en/of attesten op 
naar barbara.demeester@obrabaken.be. Dit kan tot en met woensdag 13 januari 
2021 om 23u59.  
Vragen omtrent deze vacature kun je stellen aan Petra Van de Voorde. Dit kan telefonisch 
(0490 56 31 77) of via e-mail (petra.vandevoorde@obrabaken.be)  
 

mailto:barbara.demeester@obrabaken.be
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