
	
	

Roeland vzw zoekt een  
voltijdse projectcoördinator (Frans Junior en vrijwilligerswerving) - (M/V/X) 

 
Wie zijn we?  
Roeland is een landelijk erkende jeugddienst die voor jongeren vrijetijdsactiviteiten organiseert 
in het Nederlands, Frans of Engels. Wij willen elk kind en elke jongere stimuleren in hun 
ontwikkeling en groei door hen de kracht van en de liefde voor talen op een kwaliteitsvolle, 
onderbouwde manier mee te geven. Meertaligheid doet jongeren de superdiverse wereld beter 
begrijpen.  
We zijn gevestigd in Gent en werken met een team van 9 vaste medewerkers en een 
enthousiaste groep van meer dan 1000 vrijwilligers.  
 
Tijdens de schoolvakanties nemen 3000 jongeren van 7 tot 20 jaar deel aan onze taalvakanties 
in Vlaanderen, Wallonië, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast richten we activiteiten 
in voor anderstalige nieuwkomers. We verzorgen stadsbezoeken in Luik, Namen, Rijsel en Gent. 
In totaal bereiken we met die activiteiten nog eens ruim 11 000 kinderen en jongeren. 
 
Wat houdt de functie in? 
Je bent verantwoordelijk voor de rekrutering van nieuwe vrijwilligers en voor het samenstellen 
van de ploegen voor al onze kampen. Daarnaast volg je tijdens de vakanties ook de projecten 
Frans Junior (7 – 12-jarigen) op.  
  
Vrijwilligers: 
- Je rekruteert actief nieuwe vrijwilligers en organiseert wervingsacties.  
- Je volgt de selectie van nieuwe vrijwilligers op. 
- Je staat mee in voor de coaching, motivering en aansturing van de vrijwilligers. 
- Je verzorgt mee de contacten met externe partners.  
- Je draagt bij aan een kwaliteitsvol vrijwilligersbeleid: je analyseert het beleid en stuurt waar 

nodig bij.   
- Je stelt complementaire ploegen samen voor de kampen.  

 
Frans Junior:  
- Je werkt proactief nieuwe projecten Frans voor kinderen onder de 12 uit.  
- Je volgt bestaande projecten op, bezoekt de locaties en evalueert achteraf.  
- Je staat mee in voor de kwaliteitsgarantie van onze kampen Frans Junior.  
- Je verzorgt mee de contacten met externe partners.  

 
Diploma, competenties, verwachtingen 
- Je hebt minstens een bachelordiploma en je beheerst het (gesproken en geschreven) Frans 

perfect (C2). 
- Affiniteit met (FLE-)didactiek is een pluspunt.  
- Beheersing van het Engels is een troef.  



	
	

- Je bent een jeugdwerker in hart en nieren. 
- Je bent communicatief sterk en je hebt voeling met de leefwereld van jongeren. Je weet 

perfect hoe je jongeren kan motiveren.  
- Je weet welke competenties een goeie monitor nodig heeft.  
- Je bent een voortrekker en inspirator: je kan mensen werven en motiveren.  
- Je bent klantvriendelijk in je handelen en denken.  
- Je bent planmatig, gestructureerd en nauwkeurig. 
- Je staat open voor feedback van anderen en ziet dat als een kans om de kwaliteit te 

verbeteren. 
- Je bent een teamplayer en springt spontaan in bij andere opdrachten gelinkt aan de 

organisatie. 
- Je bent bereid tot occasioneel weekend- en avondwerk. 
- Je bent in het bezit van een rijbewijs B.  
  
Wat bieden we? 
- Een voltijds contract van onbepaalde duur met onmiddellijke indiensttreding. 
- Een aantrekkelijk loon volgens de barema’s van pc329.01, een dertiende maand en dubbel 

vakantiegeld. 
- Maaltijdcheques (7 euro). 
- Een laptop en smartphone met abonnement. 
- Groeps- en hospitalisatieverzekering. 
- Glijdende uren die zorgen voor een optimale balans in jouw leven. 
- Een boeiende functie waarin je veel vrijheid en autonomie krijgt. 
- Een gemotiveerd en enthousiast team. 
- Boeiende projecten en uitdagingen, bijzondere en verrijkende contacten. 
- De kans om jonge vrijwilligers te ondersteunen en te vormen.  
 
Interesse? 
Stuur je gemotiveerde sollicitatiebrief en curriculum vitae voor 01/09/2021 naar 
pauline@roeland.be 
Heb je nog vragen over deze vacature? Bel Pauline De Baets op 0471-28 23 08.  
 
Als je kandidatuur weerhouden is, nodigen we je uit voor een eerste kennismaking. Alle 
kandidaturen worden met de nodige discretie behandeld.  
 
Roeland werft aan op basis van competenties en met aandacht voor gelijke kansen en diversiteit.  
 


