
VACATURE 
Projectcoördinator 

Mechelen 

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

 

Dit ga je doen 

Als projectcoördinator ben je een echte duizendpoot die met veel drive een netwerk opbouwt 
met tal van bedrijven en scholen, maar die ook hands-on aan de slag gaat met het organiseren 
van de projecten en alles wat daarbij komt kijken. Als boegbeeld werk je aan het vergroten 
van de zichtbaarheid van JINC en sta je in om draagvlak te creëren bij de lokale bedrijven, 
schoolbesturen en de lokale politiek. Je kruipt in de rol van projectmanager en zorgt dat de 
jaarlijkse doelstellingen voor de uitvoering van de JINC-projecten worden behaald. In de 
opbouwfase doe je ook zelf de uitvoering van projecten (organisatie van A tot Z). Je zorgt 
ervoor dat de vestiging financieel gezond is en blijft; je bent budgetverantwoordelijk en werft 
genoeg partners en fondsen om de continuïteit van jouw vestiging te waarborgen. 

Zo ziet je werkdag er straks uit 

Je start de dag met een goede kop koffie en fietst naar de lokale schepen om te praten over 
gelijke kansen in het onderwijs voor jongeren. Vervolgens heb je een afspraak op een 
secundaire school om het project Sollicitatietraining te coördineren. Je geeft instructies aan 
de vrijwillige professionals en hebt aansluitend een (online) gesprek met de directeur van de 
school over het vergroten van de impact van de JINC projecten. Je stelt voor om de 
samenwerking uit te breiden met het project Bliksemstage in de 1ste graad. In de namiddag 
heb je een afspraak met de directeur van een bedrijf. Je vraagt goed door en vertelt hoe JINC 
kan helpen bij het invullen van het MVO-beleid. Ze tonen ruime interesse en willen mogelijk 
ook partner worden. Je mailt hen kort na het gesprek de nodige informatie en zet een 
reminder in je agenda om dit verder op te volgen. Blij breng je de collega’s op de hoogte om 
dit goede nieuws te delen. 

Dit neem je mee 

• Je combineert ondernemerschap en lef met integriteit en besluitvaardig leiderschap. 
• Je bent commercieel en in staat om nieuwe bedrijven en scholen aan JINC te binden. 
• Je hebt ervaring met het opzetten, structureren en opschalen van projecten, kennis 

van financieel beheer en het bewaken van budgetten. Je hebt ambitie om in de 
toekomst leiding te geven aan een groeiend team van professionals. 

• Je hebt gevoel voor de belangen die spelen, legt verbindingen en gaat moeilijke 
gesprekken niet uit de weg. 

• Je woont in de regio Mechelen en/of je hebt daar een groot netwerk. 



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 extralegale voordelen (o.a. eindejaarpremie, 

hospitalisatieverzekering, flexibel uurrooster, telefoon). 

Enthousiast? 

Kan je niet wachten om je steentje bij te dragen aan de missie van JINC?  

Solliciteer voor 6 januari via vacature@jincbelgie.be 
 
Meer weten over de functie? Neem contact met ons op 
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 België ging in 2021 van start in Antwerpen met een uniek onderwijsaanbod, jij zal als 

projectcoördinator 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 en willen we 

groeien naar een bereik van minstens 1000 Mechelse leerlingen tegen 2025. 

 

Werkgever: 

VINC vzw 

Lange Winkelhaakstraat 26 

2060 Antwerpen 

 

Aantal uren p/wk: 

38,00  

Uiterste sollicitatie datum: 6 januari 2023 
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