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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. 

JINT vzw is gevestigd in het Internationaal Jeugdcentrum, in hartje Brussel.  

Een 28-tal medewerkers hebben hier hun werkplek. 

 

Om de moederschapsrust van een collega op te vangen, zijn wij op zoek naar een  

 

STAFMEDEWERKER PROJECTONDERSTEUNING & -BEHEER - M/V/X 
(bepaalde duur, voltijdse tewerkstelling) 

 

 

WAT HOUDT DE JOB IN? 
 

Samen met de collega’s sta je in voor de ondersteuning en het beheer van verschillende 

projecten in het kader van de Europese subsidieprogramma’s Erasmus+ Jeugd en het 

European Solidarity Corps en van het Belgische subsidieprogramma Bel’J. 

 

Concreet ben je mee verantwoordelijk voor: 

 

➢ Het toeleiden van (potentiële) projectindieners naar een kwalitatieve subsidieaanvraag 

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

naar een project. 

- 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 de programma’s in kader van internationale mobiliteit, in samenspraak 

met collega’s 

- Je volgt Europese evoluties op met betrekking tot bepaalde elementen uit beide 

programma’s 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. 

 

 

BEN JIJ DE WITTE RAAF DIE WE ZOEKEN? 

 
- Je bent onmiddellijk beschikbaar! Start is voorzien op maandag 2 augustus. 

- 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. 

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



 

 
JINT vzw | Grétrystraat 26, 1000 Brussel | 02 209 07 20 | jint@jint.be | www.jint.be 
0441.254.285 | RPR Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel 
 

 
 
 

  

 

- 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 gelooft in de kracht van internationale uitwisseling en samenwerking en voelt je dan 

ook verbonden met de missie van JINT vzw. 

- Je kan vlot in het Nederlands en Engels communiceren, zowel mondeling als schriftelijk. 

- Je kan zéér vlot overweg met MS Office (Excel, Word, Outlook, MS Teams, Powerpoint) 

- Werkervaring in het (boven)lokaal jeugdwerk is een pluspunt, evenals ervaring met 

(inter)nationale groepsprojecten en vrijwilligerswerk. 

 

 

WAT WIJ TE BIEDEN HEBBEN? 

 
- Een spoedcursus om snel mee te zijn en zelfstandig aan de slag te kunnen. Nadien is er 

altijd wel een collega in de buurt waarmee je kan afstemmen. 

- Een uitdagende job met afwisseling tussen administratieve bezigheden enerzijds en 

rechtstreekse contacten met organisaties anderzijds. 

- Een aangename werkomgeving met fijne collega’s en een goede sfeer 

- Een organisatie die kansen biedt om bij te leren en competenties te ontwikkelen 

- Een voltijds contract van bepaalde duur, van 01/08/2021 tot en met 15/01/2022. 

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

We combineren kantoorwerk evenwichtig met thuiswerk in lijn met de geldende 

coronamaatregelen. 

- JINT vzw draagt de kosten voor woon-werkverplaatsing 

- Bruto wedde per maand 2.994,08€ aan 0 jaar anciënniteit (volgens barema). Relevante 

ervaring wordt in rekening genomen bij het bepalen van anciënniteit. 

 

 

INTERESSE?  

 
- Solliciteren kan enkel door het sollicitatieformulier op www.jint.be te downloaden en 

ingevuld (in Word-formaat) door te mailen naar job@jint.be. 

- Voor vragen kan je terecht op Nathalie.vandenmeersschaut@jint.be. 

- Uiterste datum voor het aanvaarden van sollicitaties is donderdag 24 juni (vóór 

23u59!) 

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

maken) en een gesprek op vrijdag 2 juli 2021 (overdag). 

 

 

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 https://www.jint.be/  

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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