
Bij JINC vinden wij het belangrijk dat ieder kind 
dezelfde kansen krijgt. Als projectmedewerker 
vergroot jij onze impact door via onze projecten 
honderden kinderen, scholen en bedrijven met 
elkaar te verbinden. 

Wij zijn op zoek naar 1 projectmedewerker. 

Dit ga je doen 
Projectmedewerkers bij JINC hebben diverse verantwoordelijkheden. Als accountmanager ben jij 
het gezicht van JINC naar jouw contactpersonen bij bedrijven en scholen, en onderhoud je deze 

relaties. Als planner en organisator zorg je dat bedrijven en scholen goed zijn voorbereid op onze 
projecten. En als werver zorg jij ervoor dat nieuwe bedrijven en scholen partner worden van 

JINC. 

Zo ziet je werkdag er straks uit 

Je begint de dag bij een secundaire school in Berchem, waar je de sollicitatietraining in goede 

banen leidt. Je overloopt samen met de leerkrachten nog eens het verloop van de training, 
ontvangt de trainers en bent beschikbaar als er vragen zijn. Je kijkt mee naar het programma 

zodat je na afloop feedback kan geven en de relatie kan versterken: wie weet is dit een partner 
voor JINC? Terug op kantoor controleer je de projectplanning voor de komende maand. Je 

bekijkt welke scholen er meedoen en welke trainers je nog moet bellen om het programma mee 
door te nemen. Na schooltijd bel je twee scholen om de training van eerder in de week te 

evalueren. 
 

Dit neem je mee 

• Je hebt interesse in en/of ervaring met commercieel en projectmatig werk. 

• Je bent organisatorisch en communicatief sterk en kunt overweg met uiteenlopende 

gesprekspartners. 

• Sociale media zijn je niet vreemd en je kan deze op een professionele manier gebruiken. 

• Je bent proactief en kan zelfstandig en nauwkeurig werken. 

• Je bent bevlogen en wil je graag inzetten voor een maatschappij waarin ieder kind kansen 

krijgt - ongeacht hun sociaaleconomische of culturele achtergrond. 

• Je woont in Antwerpen en/of je weet er je weg goed te vinden en je bent bereid om 

sporadisch ook in Mechelen te werken. 

• Je bent in het bezit van een blanco uittreksel uit het strafregister. (art. 596, lid 2 Sv.) 

En dit krijg je van ons 
• Een uitdagende job met impact.  

• Werken in een jonge opstartende organisatie.   

• Ondersteuning bij je ontwikkeling, door middel van diverse trainingen intern en extern. 

• Een contract van onbepaalde duur. 

• Een marktconforme verloning alsook extra legale voordelen (o.a. eindejaarpremie, 

hospitalisatieverzekering, flexibel uurrooster) 



Enthousiast? 

Kan je niet wachten om je steentje bij te dragen aan de missie van JINC?  
Solliciteer zo snel mogelijk via vacature@jincbelgie.be  

We sluiten de vacature op 18 september 2022 

De selectie op basis van de kandidaturen staat gepland in de week van 19 september. 
De interviews vinden plaats tijdens de laatste week van september in Antwerpen. 

Wil je toch graag nog meer inlichtingen over de vacature of procedure? Een goede 
voorbereiding kunnen we alleen maar toejuichen. 
Tussen 9u en 17u kan je hiervoor terecht bij Koen van Roey op het nummer 0465 04 39 44. 

 
 Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 
 

Over JINC 

Bij JINC vinden we dat elk kind een eerlijke kans verdient. Voor kinderen die opgroeien in een 
omgeving met minder rolmodellen is het echter moeilijk om een goede start op de arbeidsmarkt 

te maken. Daarom helpen wij jongeren van 10 jaar tot het einde van het secundair onderwijs met 
beroepsoriëntatie op de werkvloer, het aanleren van (sociale) vaardigheden en workshops over 

ondernemerschap. 

JINC is in Antwerpen (België) een nieuwe en startende organisatie waar jij als 3de werknemer 

mee aan de kar zal trekken. Bedrijven maken onze projecten mogelijk met (financiële) 
ondersteuning en het vrijwillig beschikbaar stellen van medewerkers, bijvoorbeeld als trainer of 

coach. Zo zullen we de komende jaren groeien naar een bereik waarbij we jaarlijks ruim 2500 

leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs bereiken in Antwerpen. 

 
Vacature 
Werkgever: 

VINC vzw 

Lange Winkelhaakstraat 26 

2060 Antwerpen 

 

Aantal uren p/wk: 

38,00  

Uiterste sollicitatie datum: 

18-09-2022 
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