
 
 
Bouworde vzw, een landelijk erkende jeugdorganisatie, zoekt een  

tijdelijke medewerker vrijwilligersreizen (100%) 

Takenpakket 
- Vrijwilligersreizen organiseren voor scholen 
- Vrijwilligersreizen organiseren voor jongeren tussen 15 en 18 jaar. 
- Vorming organiseren voor jongeren die deelnemen aan deze vrijwilligersreizen. 
- Begeleiders voor vrijwilligersreizen selecteren, vormen, voorbereiden en opvolgen. 
- Administratieve opvolging van die reizen en activiteiten. 

 

Profiel 
- Je bent communicatief en vlot in de omgang met jongeren. 
- Je hebt ervaring in het werken met jongeren van 15 tot 18 jaar en kan je goed inleven in hun 

leefwereld. 
- Ervaring hebben in het uitwerken en geven van vorming voor/aan jongeren is een pluspunt. 
- Je kan administratieve taken nauwkeurig en gestructureerd afwerken. 
- Je beschikt over organisatorische vaardigheden en kan zelfstandig werken. 
- Je omschrijft jezelf als leergierig. Snel mee zijn met de werking van de organisatie is een 

must. 
- Je beschikt over een goede kennis van de courante Microsoft Office programma’s.  
- Je hebt een goede kennis van het Engels en Frans. 
- Kennis van het jeugdwerklandschap en/of bouwkampervaring vormen een pluspunt. 
- Je bent bereid tot avond- en weekendwerk. 
- Je beschikt minimum over een bachelordiploma of gelijkwaardig door ervaring. 

 
 

Aanbod 
- Je komt terecht in een jonge en dynamische werkomgeving waar een klein team zich 

dagelijks inzet om het blikveld van jongeren te verruimen via vrijwilligerswerk. 
- Een boeiend en gevarieerd takenpakket waarbij je je steentje bijdraagt tot een zinvol 

maatschappelijk doel. 
- Een voltijds contract van 12/08/2022  tot 30/01/2023 met mogelijkheid tot vast contract na 

30/01/2023. 
- Verloning binnen PC 329.01 met maaltijdcheques 
- Tussenkomst woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding 
- Voertuig ter beschikking voor dienstverplaatsingen 
- Standplaats Leuven 



 
 

- Flexibele werkuren, mogelijkheid tot deels thuiswerken 
 

Kandidatuurstelling  
Mail je CV en motivatiebrief vóór 12/06/2022 naar wannes@bouworde.be.  

Meer informatie 
www.bouworde.be  

 

http://www.bouworde.be/
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