
Functieomschrijving: 

 

In kader van het startbanenproject JoJo 'Scholen voor Jongeren - jongeren voor scholen' zijn we op zoek 

naar een 'preventiemedewerker' (M/V). 

 

Profiel 
Om in aanmerking te komen voor deze functie dien je te voldoen aan volgende voorwaarden: 

- je bent jonger dan 26 jaar 

- je bent in het bezit van een startbanenkaart ( af te halen bij de RVA in je buurt) 

- je behaalde geen diploma secundair onderwijs 

- je bent bereid om een bijkomende opleiding te volgen 

- je bent in het bezit van een getuigschrift van goed gedrag en zeden model 2 

- je kan overweg met de computer (beheersing Office-pakket) 

- je bent sociaal en kunt goed overweg met groepen kinderen. 

- je bent dynamisch, respectvol en loyaal en je kan overweg met procedures en regels. 

- je neemt initiatief vanuit je zin voor verantwoordelijkheid. 

 

Jouw functie: 

- toezicht houden op de leerlingen tijdens: korte pauzes, maaltijden, drukke momenten in studieruimte. 

- toezicht houden over het gedrag van de leerlingen (toepassing van het interne reglement, 

veiligheidsvoorschriften en gedragsregels) 

- logistieke ondersteuning bij de lessen voeding en evenementen. 

- opvolgen van HACCP-regels in de voedingsberging. 

- administratie en documentenbeheer uitvoeren. 

- ondersteunen bij diverse activiteiten die bijdragen tot het welzijn van de leerlingen. 

 

 

 

Persoonsgebonden competenties 

- goed samenwerken in een team 

- stressbestendig zijn 

- leervermogen hebben 

- contactvaardig zijn 

- zin voor orde en nauwkeurigheid hebben 

 

Vereiste studies 

Minimum 2de graad secundair onderwijs, ingrediëntenkennis van voeding is een pluspunt 

 

Talenkennis 

Nederlands (goed) 

 

Werkervaring 

Geen ervaring 

 

Rijbewijs 

B, in bezit van eigen wagen 

 

 



 

Contract 

- Start contract op 11/03/2019. 

- Deze startbaan kan je combineren met een studie/opleiding.  

Jongeren die werken in het jojo-project krijgen de kans om aanvullende opleidingen  

te volgen (bv. examencommissie, secundair volwassenenonderwijs, VDAB-opleiding, SYNTRA-opleiding). 

Zo heb je nadien een extra troef in handen om duurzaam ingeschakeld te worden in de arbeidsmarkt-- - --  

- Tijdregeling: voltijds (dagwerk) 

- Contract van één jaar.  

- Het contract kan verlengd worden voor één jaar als je kunt aantonen dat de nodige vormingen worden 

gevolgd in functie van het behalen van het diploma secundair onderwijs.  

 

Wij bieden: 

een leuke werkplek; 

een tof team; 

een opleiding op de werkvloer  

een loon volgens onderwijsbarema 229;  

een aantrekkelijke verlofregeling; 

uitgebreide opleidingsmogelijkheden. 

 

Plaats tewerkstelling 

- T.I. Sint-Carolus 

Hospitaalstraat 2 

9100 Sint-Niklaas 

 

Solliciteren 

- Via mail: katia.dekeuleneir@sint-carolus.be 

- Meer over de vacature weten? 

bel 03/ 780 51 16 (Katia De Keuleneir) 
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