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JINT vzw stimuleert en ondersteunt de internationale uitwisseling en samenwerking van 

jongeren en jeugdorganisaties. JINT is het Nationaal Agentschap voor de uitvoering van de 

Europese subsidieprogramma’s Erasmus+ Jeugd en het European Solidarity Corps.  

 

Vanaf 2022 zal JINT vzw ook instaan voor de uitvoering van DiscoverEU, een nieuwe 

subsidiemogelijkheid in Erasmus+. 

 

Om organisaties toe te leiden en te ondersteunen bij het indienen en uitvoeren van projecten, 

die de deelname van jongeren met een maatschappelijk kwetsbare achtergrond aan 

DiscoverEU faciliteren, zijn wij op zoek naar een 

 

STAFMEDEWERKER  

PROJECTONDERSTEUNING & -BEHEER DISCOVEREU  
(onbepaalde duur, 60% tewerkstelling) 

 

 

Wat houdt de job in? 
 

Jij staat in voor de ondersteuning en het beheer van de projecten die voor DiscoverEu 

ingediend worden. 

 

Concreet ben je verantwoordelijk voor: 

 

• Het toeleiden van (potentiële) projectorganisatoren naar een kwalitatieve 

subsidieaanvraag 

➢ Je enthousiasmeert, motiveert en informeert organisaties om de stap te zetten naar 

een project in kader van DiscoverEU. 

➢ Je adviseert, ondersteunt en begeleidt projectorganisatoren zowel inhoudelijk als in 

het werken met de online tools. 

 

• Het voorbereiden van projecten voor evaluatie 

➢ Je behandelt de ingediende aanvragen na elke deadline administratief in functie van 

evaluatie en (eventuele) financiële ondersteuning. 

➢ Je kan ook ingezet worden om projecten inhoudelijk te beoordelen en financieel te 

screenen. 

 

• Het opvolgen van goedgekeurde projecten 

➢ Je voorziet de nodige opvolging en begeleiding bij (de uitvoering van) projecten na 

evaluatie. 

➢ Je behandelt de eindverslagen van goedgekeurde projecten in functie van 

inhoudelijke feedback. 

 

• Het beheer van het programma in kader van internationale mobiliteit, in samenspraak 

met collega’s 

➢ Je volgt Europese evoluties op met betrekking DiscoverEU en implementeert deze na 

en in overleg met het team. 

➢ Je werkt mee aan de controle, rapportage, evaluatie en analyse van resultaten, om 

nieuwe doelstellingen te formuleren, werkplannen op te maken en te rapporteren 

aan de Europese Commissie. 

 

Daarnaast word je ingeschakeld voor de ondersteuning en het beheer van verschillende 

projecten waar inclusie en diversiteit centraal staan in kader van de Europese 

subsidieprogramma’s Erasmus+ Jeugd en European Solidarity Corps en van het Belgische 

subsidieprogramma Bel’J. 
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Ben jij de witte raaf die we zoeken? 
 

• Je gelooft in de kracht van internationale uitwisseling en samenwerking en voelt 

je dan ook verbonden met de missie van JINT vzw. Internationale jeugdwerk- of 

projectervaring is absoluut een plus. 

• Je hebt relevante (vrijwilligers)werkervaring in de brede jeugd(werk)sector of 

belendende sectoren. 

• Je hebt voeling met de leefwereld van jongeren met een maatschappelijk 

kwetsbare achtergrond en affiniteit met de context van organisaties die met deze 

doelgroepen werken. 

• Je bent een rasechte netwerker; je legt vlot en enthousiast contact en stapt proactief op 

anderen af om te zoeken naar wat verbindt. 

• Je leert graag en gemakkelijk; je neemt vlot nieuwe informatie en kennis op, kan deze 

zelfstandig verwerken en toepassen in de praktijk. 

• Online en digitale tools wekken je interesse; je inwerken doe je met gemak en plezier. 

Projectorganisatoren en collega’s verder helpen kost je geen enkele moeite. 

• Je werkt op een efficiënte en effectieve manier de administratie, horend bij een 

project, af.  

• Je bent klantgericht; je geeft prioriteit aan een goede dienstverlening en 

klanttevredenheid. 

• Jij bent resultaatgericht; je hebt oog voor doelstellingen en resultaten. 

• Je werkt met gemak zelfstandig maar je kan ook samenwerken; je draagt constructief 

bij tot een gezamenlijk resultaat. 

• Je kan vlot in het Nederlands en Engels communiceren, zowel mondeling als 

schriftelijk. 

• Je maakt met gemak gebruik van MS Office 365 (Outlook, Microsoft Teams, Word, 

Excel, Powerpoint). 

 

 

Wat wij je te bieden hebben 

 
• Een uitdagende job met afwisseling tussen administratieve bezigheden enerzijds en 

rechtstreekse contacten met organisaties en jongeren anderzijds. 

• Een zorgzame organisatiecultuur met fijne collega’s en een goede sfeer. Een organisatie 

die ruimte creëert voor autonomie en ook kansen biedt om bij te leren en competenties 

te ontwikkelen. 

• Een 60% tewerkstelling met een contract van onbepaalde duur, wekelijkse vrije dagen 

worden in overleg bepaald.  

• Aanvang voorzien vanaf 28 maart 2022 

• Plaats van tewerkstelling is hartje Brussel, op 5 min. wandelen van het Centraal Station. 

We combineren kantoorwerk evenwichtig met thuiswerk. 

• Sporadische dienstreizen naar het buitenland horen bij de functie, evenals occasioneel 

avond/weekendwerk. 

• Hiertegenover staat een correcte compensatieregeling voor overuren. 

• JINT vzw draagt de kosten voor woon-werkverplaatsing 
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• Bruto wedde per maand 1 944,34 € aan 5 jaar anciënniteit (volgens barema, voor een 

60% tewerkstelling). Relevante ervaring wordt in rekening genomen bij het bepalen van 

anciënniteit. 

 

Procedure 
 

• Solliciteren kan enkel door het sollicitatieformulier op www.jint.be/vacatures te 

downloaden en in te vullen en te mailen naar job@jint.be, ter attentie van Nathalie Van 

den Meersschaut, Coördinator Personeels- & Bestuurszaken. 

• Voor inhoudelijke vragen over de functie kan je terecht bij inge.stuer@jint.be, 

Coördinator Beheer Europese Programma’s. Voor vragen over de selectieprocedure kan je 

terecht bij nathalie.vandenmeersschaut@jint.be.  

• Uiterste datum voor het aanvaarden van sollicitaties is zondag 20 februari (vóór 

23u59!) 

• Weerhouden kandidaten zullen worden uitgenodigd voor een praktische proef (thuis te 

maken) en een gesprek op dinsdag 1 maart (overdag). 

• Na een positief gesprek volgt een extern assessment (4-tal uur, overdag). 

 

 

 

VOOR JINT VZW ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK.  

WIJ WERVEN AAN OP BASIS VAN COMPETENTIES EN TALENTEN,  

ONGEACHT AFKOMST, GESLACHT, LEEFTIJD, BEPERKING,… 

 

JINT VZW LEGT VOOR DEZE FUNCTIE EEN WERVINGSRESERVE VAN 2 JAAR AAN. 

 

 
Meer info over JINT vzw  

https://www.jint.be/   

 

Meer info over DiscoverEU 

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-b/key-action-1/discovereu-action 

 

 

Meer info over Erasmus+ Jeugd op https://www.erasmusplusjeugd.be/   

Meer info over European Solidarity Corps op https://www.europeansolidaritycorps.be/   

Meer info over Bel’J op https://www.bel-j.be/ 
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