TEJO Gent is een onafhankelijk Gents burgerinitiatief, opgestart in 2013 door 5
initiatiefnemers, die het engagement aangaan om jongeren (tussen 10 en 20 jaar) die
psychische en emotionele problemen ervaren op weg te helpen om hun eigen koers te
varen, door hen te deblokkeren uit een vastgelopen situatie en hun weerbaarheid te
verhogen. De TEJO-hulpverlening wordt gedragen door vrijwillige, deskundige
hulpverleners die anoniem en gratis nulde en eerstelijns psychotherapeutische hulp
bieden aan jongeren (en zijn omgeving) op het moment dat deze jongeren er nood aan
hebben. Dit gebeurt via onmiddellijke, kortdurende oplossingsgerichte psychotherapie.

Om ons team van vrijwilligers te versterken zijn wij op zoek naar een
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JOUW FUNCTIE
Na een introductie in de organisatie en de werking van Tejo Gent, krijg je een ruime
verantwoordelijkheid. Je kan rekenen op de steun en de nauwe samenwerking met het
dagelijks bestuur.
Je opdracht zal een combinatie zijn van:
-

Coördinatie en ontwikkeling van het TEJO Gent Team:
- Je staat in voor de instroom van nieuwe vrijwilligers. Je plaatst vacature(s) en
staat in voor de uitnodiging en de organisatie van de gesprekken met potentiële
kandidaten.
- Vrijwilligers, zowel onthaalmedewerkers al therapeuten, worden door jou
geïntroduceerd binnen Tejo Gent en je zorgt ervoor dat ze de nodige opleiding
krijgen. Aan onthaalmedewerkers geef je zelf de opleiding in hun specifieke rol.
Therapeuten zet je op weg om de nodige opleidingen te volgen binnen het
netwerk van TEJO Vlaanderen.
- Je volgt hen op en zorgt voor ondersteuning. Je neemt de nodige initiatieven
zodat de inhoudelijke vragen en cases, die door vrijwilligers worden aangebracht,
beantwoord worden.

-

Interne en externe Communicatie
- TEJO Gent wordt door jou vertegenwoordigd op diverse overlegmomenten met
onze partners, dit zijn o.a. Stad Gent, actoren in het werkveld, doorverwijzers, …
- Je hebt een actieve rol in de communicatie en de samenwerking in de diverse
teams binnen TEJO Gent. Je ontmoet de vrijwilligers bij TEJO Gent, je weet wat
leeft binnen de teams en je neemt actie waar nodig.
- Je houdt TEJO vrijwilligers op de hoogte over de werking, veranderingen,
vernieuwingen, events,enz. Dit doe je via het communicatieplatform “peepl”, via
e-mail en via onze nieuwsbrief.

-

Fondsenwerving

-

-

Je zet in op het verwerven van middelen. Je promoot TEJO Gent bij onze
bestaande en potentiële sponsors.
Je zet een systematiek op om potentiële sponsors te benaderen en te overtuigen.
Je onderhoudt een goede relatie met hen, je vindt opportuniteiten en je werkt de
nodige dossiers uit.

Planning en logistiek:
- De werking van TEJO Gent staat of valt met een goede planning van de afspraken
met de jongeren en de therapeuten. De onthaalmedewerkers zorgen voor de
afspraken en de communicatie met de jongeren. Jij zorgt dat de planningstool up
to date en operationeel is. Je staat in voor implementatie van vernieuwingen en
geeft info en opleiding zodat de vrijwilligers de tools optimaal kunnen gebruiken.
- Planningsproblemen worden door jou opgevolgd. Je neemt contact om te voorzien
in eventuele vervanging, je verplaatst afspraken of je springt zelf in waar nodig.
- Je ziet erop toe dat het gebouw en de ruimtes goed onderhouden worden en je
zorgt dat alles in huis voor een optimale werking.

JOUW PROFIEL
●
●
●
●
●
●
●

je hebt kennis en ervaring binnen het werkveld (geestelijke gezondheidszorg,
jeugdhulp, jeugdwerk, onderwijs, vrijwilligerswerk…)
je bent sterk in zowel zelfstandig als teamgericht werken
je werkt nauwgezet en accuraat
je weet van aanpakken, beschikt over nodige daadkracht
je bent een warm en verbindend persoon
je hebt een systemische kijk en je gelooft in krachtgericht werken
organiseren en delegeren/ ervaring in het aansturen van een team

WIJ BIEDEN
● deeltijds (19.00/38) contract ‘bepaalde duur’, starten vanaf midden augustus/ begin
september tot eind 2019. Sollicitatiegesprekken gaan door op donderdag 5/07,
maandag 9/07 tussen 18-20u en donderdag 12/07.
● een unieke kans om TEJO Gent te versterken en verder te bouwen aan aan warme en
professionele vrijwilligersorganisatie
● een gevarieerde opdracht en een leerrijke ervaring in sociaal ondernemerschap
INTERESSE?
Stuur je CV en motivatiebrief naar sollicitatie@tejogent.be
info bij Valérie Samsoen 0460/946.555 op Ann De Waelle 0470/562.437

