
	

 
GEZOCHT: COÖRDINATOR YOUCA vzw (voormalige Zuiddag) 
 
 
De vacature: 

• We bieden een uitdagende job in een groeiende en ambitieuze 
organisatie met een enthousiast team van collega’s en vrijwill igers 

• Voltijds contract van onbepaalde duur  
• Werkplaats: Brussel nabij metro Troon 
• Verloning volgens de barema’s van de sociaal-culturele sector  
• Extra voordelen: volledige tussenkomst woon-werkverkeer, 

maaltijdcheques, f lexibele werkuren 
• Snelle indiensttreding 

 
Voorstelling YOUCA vzw:  
YOUCA, Youth for Change and Action (vroeger gekend onder de naam 
Zuiddag) is een organisatie voor en door jongeren die hen stimuleert 
om samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. 
Dat doen we door hen bewust te maken rond belangrijke 
maatschappelijke thema’s en door hen te ondersteunen in hun 
engagement. 
 
Daartoe organiseren we jaarli jks in oktober de YOUCA Action Day (de 
voormalige Zuiddag). Meer dan tienduizend Vlaamse en Brusselse 
jongeren gaan die dag aan de slag voor een bedrijf ,  een organisatie, een 
overheid of een particulier.  Het loon dat ze daarmee verdienen gaat 
naar projecten van geëngageerde jongeren in het Zuiden en in België.   
 
Voorafgaand deze actiedag selecteren we met jongeren welke 
projecten financiële steun zullen krijgen, we verdiepen ons in de 
uitdaging van dat jaar, we zetten acties op en maken workshops om dit 
thema te doen leven, enkele ambassadeurs gaan op inleefreis naar het 
Zuiden en we ontvangen nadien ook 12 jongeren uit het Zuidproject in 
België, . . .  Het  zijn ook jongeren die nieuwe scholen en werkgevers 
overtuigen om deel te nemen aan de YOUCA Action Day. Alles gebeurt 
met jongeren, zij  zetelen ook in de Raad van Bestuur en AV van de 
organisatie.  
 
YOUCA maakt deel uit van het internationale netwerk SAME (Solidarity 
Action day Movement Europe).   
 

 
 
 
 



	
Taakomschrijving:   
YOUCA is een organisatie in groei.  De laatste 10 jaar evolueerden we van 
1000 naar 15000 deelnemers en breidde het team uit van 1 naar 4 
personeelsleden. We zijn een eerder kleine organisatie maar hebben  
een groot bereik en beheren grote budgetten dankzij succes van de 
YOUCA Action Day.  
 
We werkten aan onze missie en visie en schreven een strategisch 
meerjarenplan uit .  We zoeken een coördinator die dit groeiproces 
verder kan begeleiden en YOUCA (nog meer) op de kaart zet als een 
sterke partner die efficiënt en kwalitatief werkt om haar missie te 
verwezenlijken. 
 

• Je zet de meerjarenstrategie om in operationele jaarplannen, 
volgt deze ook op (resultaten, HR, budget) en stuurt deze jaarli jks 
bij waar nodig  

• Je werkt procesmatig (samen met personeel,  partners, 
vri jwill igers) én resultaatgericht  

• Je stuurt het team aan en vervolledigt het personeelsplaatje met 
geschikte andere profielen  

• Je bent een verbindende en inspirerende coach voor personeel en 
vrijwill igers 

• Je gaat op zoek naar fondsen, zowel subsidies als steun van 
stichtingen en bedrijven (met aandacht voor de ethische waarden 
van YOUCA). Je bent creatief in het bedenken van nieuwe vormen 
van financiering, partnerschappen of samenwerkingen. 

• Je bent verantwoordelijk voor het financieel beheer: zowel de 
planning van de budgetten, de opvolging als de rapportering 

• Je bent eindverantwoordelijke voor het (groeiende) projectbeheer 
binnen YOUCA: zowel het uitschrijven van projectoproepen, het 
selecteren van projecten die steun ontvangen, het opvolgen van 
de  f inanciële en inhoudelijke rapportering (i .s .m. met een team 
vrijwill igers)  

• Je vertegenwoordigt YOUCA in verschillende netwerken en 
overleggen (vaak samen met een jonge vrijwill iger) 

• Je garandeert de algemene operationele werking en bewaakt de 
continuïteit van de organisatie in zijn geheel  

 
Profiel:   
Wij zoeken iemand met de volgende eigenschappen 

• Je hebt zin om YOUCA verder op de kaart te zetten 
• Je hebt voeling met duurzaamheidsthema’s en vindt 

maatschappelijke betrokkenheid belangrijk 
• Je neemt initiatief ,  je bent enthousiast en empathisch 
• Je hebt affiniteit met jongerenwerking en wil graag met jongeren 

werken op een participatieve manier 
• Je bent gericht op samenwerking en stelt je ondersteunend op 
• Je kan knopen doorhakken en je bent doelgericht 



	
• Je bent een sterke communicator en je legt vlot contacten met 

diverse groepen (zowel met bedrijven en organisaties, scholen, 
jongeren en lokale besturen) 

• Je hebt uitstekende onderhandelings- en 
overtuigingsvaardigheden. 

• Je bent creatief ,  innovatief en kan out-of-the box denken 
• Je kan goed plannen, prioriteiten stellen, multitasken en bent 

stressbestendig 
• Je hebt kennis van bedrijfskundige principes en 

veranderingsprocessen 
• Je hebt een hogere opleiding en minstens 3 jaar relevante 

werkervaring d.w.z. ruime ervaring met financieel beheer en 
organisatie-management en ervaring in een leidinggevende 
functie 

• Gezond analytisch vermogen  
• Flexibiliteit inzake avondwerk (en sporadisch weekendwerk) 
• Goede talenkennis van zowel Nederlands, Engels als Frans is een 

troef 
 

Werken bij YOUCA betekent ook:  
• dat je deel uitmaakt van een klein maar enthousiast team dat in 

de toekomst nog verder zal uitbreiden 
• dat je werkt in Mundo J waar verschillende organisaties die met 

jongeren en sociale verandering bezig zijn samen kantoren huren 
• dat je nauw samenwerkt met geëngageerde jongeren  
• dat je mee de toekomst bepaalt van een organisatie met een 

uniek concept dat heel Vlaanderen en Brussel en wie weet ook 
Wallonië verovert. 

 
Procedure:   
Stuur je CV en motivatiebrief voor woensdag 22/03/2017 naar 
job@youca.be met referentie ‘coördinator’ .  We selecteren een aantal 
kandidaten voor een gesprek. Dit gesprek zal plaatsvinden op 29 of 30 
maart 2017. Op ten laatste 27 maart 2017 laten we je weten of op 
gesprek mag komen. Je kan deze vacature ook online nalezen op 
www.youca.be/vacatures.  

Meer informatie: Ellen Dereymaeker, ellen@youca.be, 0486/712392. 


