Grafisch vormgever (12,5u)
KSA Nationaal vzw

KSA is een jeugdbeweging voor alle kinderen en jongeren vanaf zes jaar. We stellen ons tot doel op
plaatselijk niveau een speelse en zinvolle vrijetijdsbesteding te garanderen, waarbij de leden in groep
kunnen groeien als individu binnen de samenleving. Vriendschap en creativiteit staan centraal tijdens
de activiteiten. De werking steunt op jongeren die een vrijwillig engagement opnemen en zo leren
verantwoordelijkheden te dragen.
De koepel biedt op een kwaliteitsvolle manier de plaatselijke groepen via vorming, administratieve
omkadering, initiatieven en inhoudelijke impulsen de nodige ondersteuning om hun werking vorm te
geven, met respect voor hun eigenheid en de bestaande diversiteit. Door ontmoeting, verbondenheid
en participatie te stimuleren, kunnen we onze beweging profileren, onze groepen vertegenwoordigen
op het bovenlokaal niveau en hun (kritische) stem laten horen in de maatschappij. Door de visie uit te
dragen, zijn we een inspiratiebron voor onze leden en leiding.
We willen in de toekomst blijvend verder bouwen aan de totale persoonsvorming van steeds meer
kinderen en jongeren binnen onze jeugdbeweging.

Taakomschrijving
Je staat in voor de grafische vorming van een aantal aanvullende projecten en (online) publicaties. Je
weet onze doelgroep, kinderen en jongeren, te inspireren door alles prikkelend en gevat in beeld te
brengen. In samenspraak met de grafisch vormgever werk je aan jou toegewezen projecten, binnen
de vooropgestelde deadlines, af.
Je werkt vanuit het nationaal secretariaat in Brussel en maakt deel uit van de nationale ploeg met
een tiental directe collega’s. Je werkt ook nauw samen met de 15 beroepskrachten op de provinciale
niveaus.

Profiel
Je bent jong van geest, in het bezit van minimaal een bachelordiploma of gelijkwaardig door ervaring
in het jeugdwerk.
Vaardigheden:
- Je bent een enthousiaste teamspeler, je kan vlot samenwerken met vrijwilligers en collega’s.
- Je kan via je grafisch werk de doelgroep enthousiasmeren en motiveren.
- Je kan zelfstandig je werk plannen, prioriteiten stellen en je ziet snel oplossingen om vooruit
te komen, ook bij hoge werkdruk.
- Je kan werken met de Adobe-programma’s Indesign, Photoshop en Illustrator.
- Je hebt ervaring met het feilloos drukklaar maken van bestanden.
- Pluspunt: Je hebt aanleg voor illustratief werk.
Attitudes:
- Je werkt stipt en nauwkeurig, met oog voor detail.
- Je bent stressbestendig en gemotiveerd om je als eindverantwoordelijke flexibel op te stellen
ten aanzien van de organisatie.
- Je kan je vinden in de visie van de beweging en je bent bereid deze uit te dragen naar
externen.

-

Je houdt ervan om creatieve ideeën om te zetten in realistische projecten die hun doel
bereiken.

Vereisten:
- Je hebt affiniteit met het plaatselijk jeugdwerk.

Wij bieden
-

Een deeltijdse arbeidsovereenkomst (12,5/38) van bepaalde duur, 6 maand (indiensttreding:
1 maart)
Een uitdagende job met vrijheid en verantwoordelijkheid in een aangename, jeugdige
werksfeer
Salaris volgens relevante anciënniteit en barema B1b - PC 329.01
Gratis woon-werkverkeer met de trein

Plaats van tewerkstelling: KSA Nationaal vzw, Vooruitgangstraat 225, 1030 Brussel

Sollicitatieprocedure
Bezorg je motivatiebrief, cv en portfolio uiterlijk op 19 februari 2017 aan Christophe Loyson via
christophe@ksa.be.
Uit de binnengekomen brieven selecteren wij een aantal kandidaten die worden uitgenodigd op
gesprek. We voorzien een gesprek in de week van 20 tot 25 februari 2017.
Bijkomende inlichtingen over de functie kan je bekomen bij Brecht Goerlandt, Nationaal coördinator,
op het nummer 02 201 15 10.

