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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.  

 

Go Strange is onze informatieve dienstverlening voor jongeren met buitenlandplannen; zij 

kunnen bij Go Strange terecht voor informatie over kampen, uitwisselingen, vrijwilligerswerk, 

stages, studies, taalcursussen en tijdelijke jobs in het buitenland.  

 

Vanaf 2022 zal JINT vzw ook instaan voor de organisatie van DiscoverEU Learning Cycle. 

Dit initiatief wil 18-jarige Vlaamse en Europese jongeren die Europa via DiscoverEU per trein 

verkennen, ondersteunen om hier een leerrijke ervaring van te maken. Door hen voor te 

bereiden op hun vertrek en avontuur, door tijdens hun reis ontmoeting en uitwisseling te 

organiseren en door interessante tools en activiteiten aan te bieden, zorgen we ervoor dat het 

méér dan een toeristische ervaring wordt.  

 

Om Go Strange en DiscoverEU Learning Cycle te versterken, zijn wij op zoek naar een 

 

STAFMEDEWERKER JONGERENINFORMATIE EN -ONDERSTEUNING  

GO STRANGE & DISCOVEREU 
(bepaalde duur, 80% tewerkstelling) 

 

 

Wat houdt de job in? 
 

Je maakt deel uit van het team dat internationaal jeugdwerk ondersteunt. Je bouwt enerzijds 

voort op een bestaande dienstverlening én initieert een nieuw project in onze werking. 

 

Jij bent verantwoordelijk voor de (kwaliteit van de) dienstverlening Go Strange. Je werkt 

hiervoor nauw samen met collega’s die verantwoordelijk zijn voor communicatie en 

kennisbeheer. 

• Je enthousiasmeert jongeren om ‘vreemd te gaan’ en informeert jongeren met (vragen 

over) buitenlandplannen. 

• Je ontwikkelt en houdt informatieve producten (website, e-zine,…) up-to-date. 

• Je volgt inhoudelijk een aantal thema’s waar Go Strange zich op toe legt (kampen en 

uitwisselingen, vrijwilligerswerk, studeren, stages, taalcursussen, werken in het 

buitenland) op. 

• Je organiseert (mee) info-events en je bent aanwezig op events, georganiseerd door 

derden, waar jongeren aanwezig zijn. 

• Je bouwt en onderhoudt het Go Strange netwerk van organisaties die jongeren niet-

toeristische buitenlandervaringen aanbieden. 

 

Daarnaast bouw je de nieuwe werking DiscoverEU Learning Cycle uit. Hierbij werk je 

samen met collega’s die verantwoordelijk zijn voor vorming en publiekwerking. 

• Je organiseert ontmoetingsmomenten (informatiebijeenkomsten vóór vertrek en meet-

ups voor jongeren onderweg) en creëert een community voor de jongeren die deelnemen 

aan DiscoverEU.  

• Je ontwikkelt ondersteunend materiaal dat de leerervaring stimuleert, zoals bv. een 

toolkit voor onderweg, een infopakket vóór vertrek, een reisdagboek,… 

• Je werkt actief samen met buitenlandse collega’s in het Europese netwerk, om de 

Learning Cycle kwalitatief te blijven verbeteren. 

https://www.erasmusplusjeugd.be/
https://www.europeansolidaritycorps.be/
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• Je bouwt een netwerk van organisaties uit met wie we kunnen samenwerken om een 

interessant aanbod aan activiteiten, workshops, ontmoetingskansen, uitwisseling,… te 

ontwikkelen en aan te bieden aan Europese jongeren die door Vlaanderen reizen. 

 

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.  

• Je bent jong (van geest) en hebt relevante (vrijwilligers)werkervaring. Dat kan in de 

jeugd(werk)sector zijn, maar evengoed in belendende sectoren zoals cultuur, toerisme, 

publiekswerking,…  

• Je hebt voeling met de leefwereld van jongeren en je bent oprecht nieuwsgierig naar 

wat hen bezig houdt. 

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

anderen af, waarbij je een overtuig(en)de indruk nalaat. 

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

zelfstandig verwerken en toepassen in de praktijk. 

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

klanttevredenheid. 

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

• Je bent een ‘plantrekker’ en werkt met gemak zelfstandig. Je bouwt graag iets 

nieuws uit, neemt daarbij het nodige initiatief en zoekt zaken liefst zelf uit, waarbij je 

je niet laat ontmoedigen als het even wat minder mee zit.  

• Maar je kan ook samenwerken; je draagt constructief bij tot een gezamenlijk resultaat 

en houdt ervan om verschillende partijen samen te brengen en in dezelfde richting te 

laten bewegen. Deze focus heb je zowel intern, met collega’s, als extern, met 

partnerorganisaties. 

• Je bent een goede organisator en weet je werk planmatig aan te pakken. Doorlopers 

combineren met projectmatig werk en deadlines geven je de afwisseling die je graag 

hebt. Je werkt efficiënt maar weet ook de nodige flexibiliteit aan de dag te leggen. 

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

schriftelijk. Hierbij stem je je boodschap en taalgebruik af op je doelpubliek zodat 

complexe zaken op een begrijpelijke manier vertaald worden.  

• 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 80% tewerkstelling met een contract van bepaalde duur tot eind juni 2023, je 

wekelijkse vrije dag wordt in onderling overleg bepaald.  

• Aanvang voorzien vanaf 28 maart 2022. 
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• Plaats van tewerkstelling is hartje Brussel, op 5 min. wandelen van het Centraal Station. 

We combineren kantoorwerk evenwichtig met thuiswerk. 

• Occasioneel avond/weekendwerk hoort bij de functie. 

• Hiertegenover staat een correcte compensatieregeling voor overuren. 

• JINT vzw draagt de kosten voor woon-werkverplaatsing. 

• Bruto wedde per maand 2 592,45 € aan 5 jaar anciënniteit (volgens barema, voor een 

80% 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 inez.adriaensen@jint.be, 

Coördinator Ondersteuning Internationaal Jeugdwerk. 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 maandag 28 februari (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,… 

 

 

Meer info 

https://www.jint.be/   

https://www.gostrange.be/  

https://www.gostrange.be/praktische-tips/transport/discovereu-trein-gratis-door-europa  
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