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Wat is Jespo? 
 

Jespo is een laagdrempelige Antwerpse jeugdsportorganisatie. Elke schooljaar organiseren we 

meer dan 50 verschillende wekelijkse sportactiviteiten over heel Antwerpen. Plezier maken en 

iets bijleren komt tijdens onze recreatieve sportactiviteiten altijd op de eerste plaats. Iedereen is 

en voelt zich welkom bij Jespo. Naast de wekelijkse sportactiviteiten organiseren we ook 

sportweken tijdens de schoolvakanties, naschoolse sportactiviteiten, sportstimulerende 

evenementen én scholenwedstrijden. 

 

Het Jespo-team, dat bestaat uit 4 medewerkers, is op zoek naar een enthousiaste 

projectmedewerker voor het project ‘Sport & Taal’. Het gaat om een periode van 2 jaar. 

 

Het project Sport & Taal is een tweejarig project gericht op het inzetten van anderstalige 

nieuwkomers als sportlesgever bij Jespo. Op die manier willen we hen de kans geven om hun 

Nederlands te oefenen en tegelijkertijd (werk)ervaring op te doen. Daarnaast werk je mee aan 

het verfijnen van de methodieken van onze twee taalsportweken. We creëren dus een taalrijke 

omgeving binnen Jespo en zorgen zo voor meer niet-formele taaloefenkansen via sport. 

 

 

Wat doe je? 

 

Als projectmedewerker ‘Sport & Taal’ werk je onder leiding van de coördinator en in nauwe 

samenwerking met de sportpromotoren. Je volgt het behalen van de projectdoelen en –resultaten 

van nabij op. 

 

1. Inzetten van anderstalige nieuwkomers als sportlesgever (80%) 

 

 Je verzamelt good practices uit binnen- en buitenland en haalt er de succesfactoren uit 

die je meteen kan vertalen naar de Jespo-context 

 Je zet samenwerkingen op met relevante partners (bijv. Atlas, CVO’s, enz.) 

 Je creëert een aangepast vrijwilligerstraject (van het zoeken naar vrijwilligers tot het 

bedanken van vrijwilligers) dat beter is afgestemd op de noden van anderstalige 

nieuwkomers 

 Je betrekt de andere sportlesgevers bij het ondersteunen van anderstalige nieuwkomers 

(bijv. via vorming) 

 

 

2. Het creëren van taaloefenkansen via sportactiviteiten (20%) 

 

 Je verfijnt de methodiek om meer taaloefenkansen te creëren tijdens onze 

taalsportweken in de zomervakantie 

Wij zoeken een  

Projectmedewerker ‘Sport & Taal’ (M/V/X) 
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 Je geeft vorming aan sportlesgevers over het creëren van taaloefenkansen tijdens/via 

sportactiviteiten 

 Je verzamelt relevant didactisch materiaal dat door onze sportlesgevers kan gebruikt 

worden om aan de slag te gaan met kwalitatieve taaloefenkansen Nederlands 

 Je geeft mee vorm aan het taaloefenkansenbeleid bij Jespo 

 

Je deelt je expertise met de andere medewerkers. Tot slot evalueer je het project (tussentijds en 

op het einde) en geeft in nauw overleg met de coördinator aanbevelingen over het verankeren van 

dit project binnen Jespo.  

 

 

Wat verwachten we van jou? 

 

 Je bent sportief en gelooft in de kracht van sport als middel (bv. om Nederlands te oefenen) 

 Je bent vlot in de sociale omgang en kan gemakkelijk connecteren met andere mensen 

 Je bent een échte coach en je weet hoe je (anderstalige) vrijwilligers moet onthalen, 

ondersteunen en motiveren 

 Je beschikt over sportpedagogische, sociaalpedagogische en –didactische kwaliteiten 

 Je hebt affiniteit met het thema ‘Kwaliteitsvolle taaloefenkansen Nederlands via sport’ of 

bent bereid om je snel in het thema in te werken 

 Je hebt ervaring met maatschappelijk kwetsbaren en kijkt met een open blik naar 

superdiversiteit 

 Je kan een nieuw project zelfstandig op de rails zetten 

 Je kan zowel alleen als in team werken 

 Je gaat ordelijk, systematisch en gestructureerd te werk, ook tijdens drukkere periodes 

 Je bent flexibel en bent bereid om ook eens ’s avonds en in het weekend te werken 

 Je beheerst de courante softwareprogramma’s (Outlook, Word, Powerpoint, Excel…) 

 Je bent iemand om op te bouwen en die een aangegaan engagement tot het einde 

volbrengt 

 

 

Wat zijn pluspunten? 

 

 Je bent onmiddellijk beschikbaar (startdatum mogelijk vanaf 15/9/2020) 

 Functionele meertaligheid: je hebt een basiskennis Frans en Engels 

 Je beschikt over een rijbewijs B 

 

 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen? 
 

 Je beschikt minstens over een relevant bachelor-/hogeschooldiploma of beschikt over 

relevante elders verworven competenties. 

 Een uittreksel van het strafregister - artikel 596.2 (contact met kinderen en jongeren) 
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Wat mag je van ons verwachten? 

 

 Een uitdagende functie in een groeiende (jeugd)sportorganisatie 

 Je komt terecht in een gemotiveerd team dat één doel voor ogen heeft: elk kind de kans 

geven om te kunnen sporten en veel plezier te maken 

 Een open en familiale werksfeer waarin je werkmotivatie wordt gestimuleerd 

 Halftijdse job (50% VTE) – contract bepaalde duur (tot einde 2022) 

 Je werkt op het Jespo-secretariaat (Oudaan 14, 2000 Antwerpen) 

 Werkuren in overleg 

 Weddeschaal B1c (PC 329.01 – socioculturele sector) rekeninghoudend met max. 5 jaar 

relevante ervaring. Je brutomaandloon bedraagt tussen de 1.157,10 en 1.304,59 euro. 

 Extralegale voordelen (AG-hospitalisatieverzekering, laptop en smartphone ter 

beschikking, tussenkomst woon-werkverkeer en volledige dertiende maand) 

 Startdatum: mogelijk vanaf 15 september 2020 

 

 

Hoe moet je solliciteren? 

 

Stuur je curriculum vitae (CV) en motivatiebrief ten laatste op  

woensdag 29 juli 2020 door naar Arne Francq via e-mail (arne@jespo.be) met in het onderwerp 

‘Vacature projectmedewerker Sport & Taal’ 

 

Ten laatste op woensdag 5 augustus 2020 (in de avond) weet je of je bent geselecteerd of niet. 

 

Als je geselecteerd bent, is er op maandag 24 augustus 2020 (vanaf de late namiddag) een 

eerste gesprek.  

 

Op basis van het eerste gesprek, worden een aantal kandidaten weerhouden voor een tweede 

gesprek dat volgt in de week van maandag 31 augustus 2020. De exacte datum geven we jou 

later nog mee. 

 

De gesprekken kunnen niet op een ander moment georganiseerd worden. 

 

 

Heb je toch nog vragen? 
 

 Meer informatie over deze vacature bij Arne Francq  (03 289 32 53 of Arne@jespo.be) 

 Leer Jespo beter kennen en surf eens naar www.jespo.be 

 Wij bieden de nodige discretie bij je interesse of sollicitatie voor deze betrekking 

 

 

Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, 

beperking, enz. 
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