vzw aPart
zoekt
voor activering van jongvolwassenen in Start op!
een krachtgerichte instructeur (M/V/X)
voor Zelzate

Wat is Start op!
Start op! Is een ESF-project : Lokale partnerschappen voor jongeren. Het is een intensieve
samenwerking tussen vzw aPart, Obra Baken, CAW, VDAB en de OCMW’s van Zelzate,
Assenede, Wachtebeke en Evergem. Het project richt zich op jongvolwassenen uit
bovenstaande gemeenten die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt en die een groot
risico hebben om in armoede te leven.
Start op! verhoogt de zelfredzaamheid, de weerbaarheid en de eigenwaarde van de
deelnemers. Het project detecteert de drempels waardoor iemand niet aan werken toekomt
of niet aan het werk kan blijven. En biedt handvaten om ze op te lossen. We laten mensen
stappen zetten op de participatieladder. We helpen de deelnemers inzicht te verwerven in
het eigen functioneren en biedt hen een perspectief. Om opnieuw interesse en goesting in
werk en/of opleiding te krijgen. Start op! haalt mensen uit de negatieve spiraal waarin ze zich
bevinden en activeert hen richting arbeid. Dit is dé belangrijkste hefboom om uit de
(dreigende) armoede te raken.

Aanbod
Voor de werking van Start op! in Zelzate zijn we op zoek naar een instructeur voor een
contract van onbepaalde duur, met een jobtime van 80% (30,4u/38u) in PC 319.01 met
maximum barema B1c.
Het is een uitdagende job in een dynamische omgeving. We werken volgens de methodiek
van JoTa om deze vorm van arbeidsactivering te realiseren. Je wordt omkaderd door een
gemotiveerd team, een procesbegeleider en een teamverantwoordelijke.
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Het takenpakket
-

Voorbereiden, plannen en geven van atelierwerking (hout, bouw, elektriciteit, fietsherstel,
industrieel reinigen, natuurbeheers-technieken,…).
Je geeft initiatie heftruck
Je organiseert werkplekleren in een bedrijf, je neemt actief deel en je neemt de rol van
ploegleider op je. Je leert arbeidscompetenties aan op de werkvloer.
Je organiseert arbeidsmarktverkenning in samenwerking met VDAB
Je organiseert stages in samenwerking met de trajectbegeleider
Je neemt deel aan evaluaties indien noodzakelijk
Je noteert de relevante info in het trajectplan
Je hebt dagdagelijks overleg met de trajectbegeleid(st)er inzake de verschillende casussen
Je neemt deel aan de verschillende overlegmomenten
Je vervult een aantal administratieve taken

Verwachtingen rond het profiel
-

Je hebt ervaring met het bedrijfsleven en je kan de vereisten van een werkgever op een
positieve manier overbrengen
Je stelt je open om kwetsbare jongvolwassenen te begeleiden en je hebt goesting om dit te
leren volgens de methodieken van JoTa
Je hebt ervaring met atelierwerking / het aanbieden van vormingen in groepen
Je bent stressbestendig en je kan rust brengen bij de deelnemers
Je bent een toonvoorbeeld inzake arbeidsattitudes
Je kan werken in teamverband
Je bent flexibel ingesteld
Je kan zelfstandig werken
Je bent steeds loyaal naar de verschillende partners waarmee we samenwerken en je verzorgt
deze relaties optimaal
Je beschikt over een rijbewijs B en kan beschikken over een auto
Je beschikt een heftruckrijbewijs of je bent bereid hiervoor de nodige opleiding te volgen

Praktisch
-

Kandidaatstelling met CV en motivatiebrief voor 4 februari tav
ann.reed@vzwapart.be
De sollicitatiegesprekken zullen door gaan op 8 februari 2021 in de voormiddag.
Plaats tewerkstelling : Zelzate

Vragen?
-

Bel naar Wouter Decoodt (teamverantwoordelijke) 0486-37 49 03
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