Projectcoördinator Jongerenproject
₭aRma Bu$in€$$ (v/m/x)
Contract bepaalde duur (50 %) - 24 maanden - Antwerpen
Oxfam is een wereldwijde ontwikkelingsorganisatie die de kracht van mensen bundelt tegen
armoede en ongelijkheid.
In samenwerking met partnerorganisaties werken we aan duurzame verandering om
kwetsbare gemeenschappen in staat te stellen hun lot in eigen handen te nemen. Oxfam
België richt zich op een combinatie van humanitaire hulp, ontwikkelingsprojecten en
campagnes om het beleid te beïnvloeden en het bewustzijn te vergroten. Met een netwerk
van bijna 250 winkels promoot Oxfam België ook eerlijke en duurzame handel en
ondersteunt het de circulaire en sociale economie.
Kom jij je inzetten om samen ongelijkheid en armoede de wereld uit te helpen? Voor een
nieuw jongerenproject is Oxfam op zoek naar een medewerker projectcoördinator.
Wat is ₭aRma Bu$in€$$? Een nieuw jongerenproject van Oxfam-Wereldwinkels, Stormkop,
Globelink, Djapo, 11.11.11 en Muzische Workshops. Jongeren leren er niet uit boeken, maar
ontdekken en onderzoeken via hun verbeeldingskracht de uitdagingen die voortvloeien uit
het huidige economische systeem en de druk die deze zet op de planeet. Samen met
experts uit verschillende economische, sociale en ecologische organisaties verdiepen ze
zich in wat ‘economie’ voor hen en anderen betekent. Nadien gaan ze met artiest-docenten
dieper in op een door hen gekozen aspect van een duurzame en rechtvaardige economie en
ontdekken ze dit adhv verschillende kunstdisciplines (theater, dans, beeldende kunst,
songwriting/rap en digitale media). 12 jongeren in het eerste en 12 in het tweede jaar delen
hun visie op een rechtvaardige en duurzame economie in een artistiek eindproduct.
De Antwerpenaar, zowel de entourage van de deelnemers als de burger in de straat, is bij
aanvang een actieve participant en interageert met het werk van de jongeren.
Leerkrachten worden getraind om op soortgelijke wijze zelf tot acties te komen met hun
leerlingen.
Groepen van geïnteresseerden, al dan niet door een van de partners toegeleid, en
organisaties worden rondgeleid, begeleid en geïnspireerd. Ook zo creëert het project
(on)rechtstreeks een positieve impact op de economie.

Jouw verantwoordelijkheden:
De projectcoördinator heeft zin in dit project, omarmt het met goede zorg, laat het groeien en
wil het aan de buitenwereld tonen.
“Zorgen voor”

•
•
•
•
•

Partners samenbrengen en afspraken faciliteren
Administratie en communicatie met de 12 jongeren pro-actief opvolgen
Coördineren en begeleiden (groeps)bezoeken
Gegevens bijhouden, evalueren en lessen trekken om te zien of het project loopt
zoals gepland en eventueel bij te sturen waar mogelijk.
opvolging corona - corona aanspreekpunt - draaiboeken maken - …

“Laten groeien”
•
•
•

Uitwerken van een model dat (fysieke/online) interactie tussen het project en
buitenwereld mogelijk maakt
Werven van en communicatie met leerkrachten voor nascholingen
De toekomst mee helpen uit te bouwen door contacten met andere mogelijke
partners aan te gaan zoals bijv. de bedrijfswereld om verandering te bewerkstelligen
of partners die nu reeds interesse toonden.

“Tonen aan de buitenwereld”
•
•

Frisse promo en communicatie via sociale media, communicatie met de pers.
Iedereen moet het zien!
Lead in organisatie publieke toonmomenten

Jouw profiel:
Idealiter ben je afkomstig uit Antwerpen of woon je in de nabijheid
Talenten
•
•
•
•
•

•

Je bent thuis in de leefwereld van jongeren en werkt graag met hen samen
Je kan zelfstandig aan de slag en bent zelfredzaam. Er is veel vrijheid om zelf je job
in te vullen naar timing, zolang het resultaat er is
Je bent iemand die dingen uit de grond kan stampen en kan afleveren. (Bijv. Een
toonmoment voor 100 mensen organiseren schrikt je niet af.)
Je kent je weg op sociale media en kan mensen teasen om het project te volgen en
ermee te interageren.
Je bent zelf creatief of kan creatief talent in de schaal leggen om kwalitatief
inhoudelijk en esthetische projecten af te leveren binnen budget. (Bijv. Interactief
model voor bezoekers)
Je respecteert deadlines en afspraken en je bent stressbestendig.

Visie
•

Je staat achter de missie en de visie van Oxfam België en de partners in het project.

•
•
•
•

Je bent een teamspeler met zin voor initiatief en een uitgesproken hands-onmentaliteit.
Je houdt je aan de waarden van Oxfam.
Je kan leven met de ruimte, vrijheid en onzekerheid eigen aan het experimenteel
karakter van het experiment en bent net als ons benieuwd naar de resultaten.
Je kan je flexibel opstellen en mee denken, en –draaien op tempo van de jongeren.

Ervaring
•

Je hebt minstens een bachelordiploma of bent gelijkwaardig door ervaring.

Oxfam biedt jou:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een professionele organisatie in volle transformatie, waar je mee richting geeft aan
het vrijwilligersbeleid van Oxfam België.
Een boeiende, professionele uitdaging in het samenspel van economische
ontwikkelingssamenwerking en een sterk maatschappelijk verankerde, kritische
sociale beweging.
Een snelle indiensttreding met een 50% tewerkstelling (te bespreken). Startdatum:
idealiter 1 februari 2021.
Een bediendecontract voor 24 maanden, tot afloop project 31 dec 2022.
Bruto verloning aan 50% tewerkstelling: 1.157,10 EUR. Relevante anciënniteit kan in
onderling overleg meegenomen worden (ter indicatie: bij 5 jaar anciënniteit bedraagt
dit 1.304,59 EUR, bij 20 jaar anciënniteit 1.827,21 EUR).
Terugbetaling woon-werkverkeer (o.a. volledige terugbetaling openbaar vervoer en
fietsvergoeding), hospitalisatieverzekering, verzekering gewaarborgd inkomen en
ecocheques.
3 dagen verlof bovenop de wettelijk vastgelegde vakantiedagen +
anciënniteitsvrijstellingsdagen op basis van je leeftijd.
Voor dienstverplaatsingen kan gebruik gemaakt worden van Cambio- en poolwagens.
Een creatieve werkplek op Stormkop (Droogdokkenweg AWN1, Antwerpen)
afgewisseld met thuiswerk.

Solliciteren
Met vragen over de functie-inhoud kan je terecht bij Michiel Bleus, mail naar
michiel.bleus@oww.be.
Stuur je motivatiebrief en cv tegen uiterlijk 4 december 2020 via e-mail naar
sollicitaties@oww.be, t.a.v. Matthias Van Ruyskensvelde, HR-afdeling.

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een online gesprek op basis van CV en
motivatiebrief. Dit gesprek duurt 30min tot een uur. Gelieve het tijdslot met jouw voorkeur
door te geven.
1. dinsdag 15/12 tussen 14u en 19u
2. donderdag 17/12 tussen 14u en 19u

Gelijke kansen vinden we bij Oxfam vanzelfsprekend. We selecteren jou op basis van je
kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je leeftijd, afkomst, geslacht of seksuele identiteit.
We engageren ons om kinderen, jongeren en volwassenen te beschermen en hun welzijn te
bevorderen. We verwachten van al onze medewerkers en vrijwilligers dat ze dit engagement
en onze waarden delen en dat ze een gedragscode volgen (meer info:
https://www.oxfam.be).

