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JINT vzw stimuleert en ondersteunt de internationale uitwisseling en samenwerking van jongeren en 
jeugdorganisaties. JINT is Nationaal Agentschap voor de uitvoering van de Europese subsidieprogramma’s 

Erasmus+: Youth in Action en European Solidarity Corps. 
 

In het kader van European Solidarity Corps Volunteering volgen jaarlijks meer dan 150 jonge vrijwilligers 
één of meerdere vormingen in Vlaanderen.  

 
De logistieke en administratieve organisatie van een aantal van deze vormingen wil JINT uitbesteden en dus 

zijn wij op zoek naar  
 

EEN LOGISTIEKE EN ADMINISTRATIEVE DUIZENDPOOT (M/V/X)  
VOOR DE ONDERSTEUNING VAN MEERDAAGSE VORMINGEN 

 
WAT HOUDT DE JOB IN? 
 
In de vormingscyclus waarin je betrokken wordt, onderscheiden we:  

• 4 pre-departure trainingen (PDT), een tweedaagse vorming voor Vlaamse vrijwilligers 
• 5 on-arrival trainingen (OAT), een zesdaagse vorming voor buitenlandse vrijwilligers  
• 5 mid-term trainingen (MTT) , een vorming van 2,5 dagen voor buitenlandse vrijwilligers 
• 1 eindevaluatie-training (EET), een vorming van 2,5 dagen voor Vlaamse vrijwilligers 

 
Elke meerdaagse vorming telt ongeveer 25 deelnemers, waarbij er soms twee vormingen op dezelfde 
locatie plaatsvinden. Om de vormingscyclus uit te werken en bij te sturen en om de vormingen te 
begeleiden, doet JINT vzw een beroep op trainers uit haar eigen trainerspool.  
 
Tijdens elke vorming is ook een stafmedewerker aanwezig om een sessie te verzorgen over rechten en 
verantwoordelijkheden en om vragen van vrijwilligers te beantwoorden. Er bestaat een uitgewerkt 
draaiboek per vorming dat gevolgd kan worden. 
 
Als projectmedewerker logistieke en administratieve ondersteuning word je ingezet voor de organisatie 
van volgende meerdaagse vormingen: 
 

• Van 2/03 tot 4/03/2020 OF van 5/03 tot 7/03/2020 – MTT te Hanenbos (assistentie en inwerking) 

 3 werkdagen (logistieke voorbereiding en opvolging inbegrepen) 
• Van 15/06 tot 20/6/2020 – OAT  en MTT te Hanenbos (ondersteuning van A tot Z)  

 6 werkdagen (logistieke voorbereiding en opvolging inbegrepen) 
• Van 28/9 tot 3/10/2020 – OAT en MTT te Destelheide (ondersteuning van A tot Z)  

 6 werkdagen (logistieke voorbereiding en opvolging inbegrepen) 
• Van 26/10 tot 31/10/2020 – OAT en MTT te Hanenbos (ondersteuning van A tot Z)  

 6 werkdagen (logistieke voorbereiding en opvolging inbegrepen) 
 
De opdracht omvat volgende taken voor, tijdens en na de vorming:  

• Je verspreidt de uitnodigingen naar de vrijwilligers die kunnen deelnemen (JINT heeft de 
contactlijst)  

• Je beheert de inschrijvingen van deelnemers  
• Je stuurt praktische informatie door naar deelnemers vóór aanvang van de vorming  
• Je voorziet het nodige materiaal voor gebruik tijdens de vorming  
• Je volgt praktische afspraken op met de trainers en de locatieverantwoordelijke  
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• Je staat gedurende de cursus ter beschikking van de trainers en deelnemers  
• Je zorgt voor de terugbetaling van de reiskosten van de deelnemers tijdens/tot een maand na de 

vorming  
• Je informeert de contactpersoon bij JINT over eventuele vragen die gesteld werden tijdens een 

vorming  
• Je maakt per vorming de financiële afrekening na afloop en bezorgt deze aan JINT 

(handtekeningenlijst, reiskosten deelnemers,…)  
• Je maakt na de vorming een logistiek verslag op, waarbij de handtekeningenlijst wordt toegevoegd. 

 
 
BEN JIJ DE WITTE RAAF DIE WIJ ZOEKEN? 
 

• Je hebt ervaring in (internationaal) jeugdwerk en in het werken met vrijwilligers  
• Je kan vlot in het Nederlands en Engels communiceren, zowel mondeling als schriftelijk  
• Je hebt praktische ervaring in het organiseren van vormingen/cursussen  
• Je hanteert een gemotiveerde houding naar vrijwilligers en trainers 
• Je neemt initiatief om na elke vorming een debriefingmoment met de verantwoordelijke JINT 

medewerker in te lassen en stemt tussendoor regelmatig af 
• Je kan je engageren voor alle vormingen die in 2020 binnen de opdracht vallen 
• Je maakt werk van een nauwkeurig beheer van budget voor vervoersonkosten van deelnemers en 

van een correcte afrekening na afloop van elke vorming 
 
 

WAT WIJ JE TE BIEDEN HEBBEN? 
 

• Vergoeding van 200 euro per dag (totaal van 4.200 euro voor 21 dagen) 
• Deze vergoeding kan enerzijds aangeboden worden met een arbeidscontract via de 25-

dagenregeling (Artikel 17) of – indien je zelfstandige bent – via factuur 
• JINT vzw draagt daarnaast de kosten voor woon-werkverplaatsing  

 
 
INTERESSE? 
 
- Solliciteren kan enkel door het sollicitatieformulier op www.jint.be/OverJint/Vacatures.aspx te 

downloaden, in te vullen en (in Word-formaat!) te mailen naar job@jint.be, ter attentie van Nathalie 
Van den Meersschaut, Adjunct-directeur Personeelsbeleid. 

- Voor vragen kan je terecht op 02/209 07 20, vragen naar Sofie Van Zeebroeck. 
- Uiterste datum voor het aanvaarden van sollicitaties is 19 januari 2020 (vóór 23u59!) 
- Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op 30 januari 2020 (in de loop van de 

dag). 
 

VOOR JINT VZW ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK.  
WIJ WERVEN AAN OP BASIS VAN COMPETENTIES EN TALENTEN,  

ONGEACHT AFKOMST, GESLACHT, LEEFTIJD, BEPERKING,… 
 

Meer info over JINT vzw op www.jint.be 
Meer info over Erasmus+: Youth in Action op www.youthinaction.be  

Meer info over European Solidarity Corps op www.europeansolidaritycorps.be  
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