Vacature algemeen coördinator

gameWise

Vacature – Algemeen coördinator
gameWise informeert, activeert en empowert jongeren met één missie: jongeren ondersteunen in
hun persoonlijke groei tot zelfbewuste burgers zodat ze een actieve rol in de wereld om zich heen
kunnen spelen. In co-creatie met de jongeren ontwikkelen we duurzame leerervaringen. Via het
concept van serious urban games, interactieve digitale stadsspelen, onderzoeken we samen met hen
hoe ze zich in een open dialoog tot de sociale uitdagingen van de 21ste eeuw kunnen verhouden.
Inclusiviteit en het verhogen van autonome motivatie zijn daarbij cruciale streefdoelen.
Om het (vandaag nog) kleine, talentvolle team te coachen, zijn we op zoek naar een gedreven en
enthousiaste algemeen coördinator.
Ben jij iemand die ervaring heeft met het leiden van een team in een horizontale
managementstructuur en de zakelijk expertise heeft om de organisatie verder uit te bouwen? Dan
zijn we misschien wel op zoek naar jou!
Takenpakket:
-

Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van de organisatie. Je coördineert de
medewerkers bij hun werkzaamheden, informeert hen over procedures en bewaakt de
planning.

-

Je werkt rechtstreeks samen met het team, coacht en evalueert de teamleden waarbij je hen
de ruimte geeft om zichzelf verder te ontwikkelen en te groeien. Je bouwt het team verder
uit.

-

Je bent verantwoordelijk voor de groei van de organisatie in zowel Vlaanderen, Brussel,
Wallonië.

-

Als ambassadeur van de organisatie leg je de nodige contacten met potentiële partners en
klanten om ons bestaande netwerk uit te breiden.

-

Je vertaalt de strategische meerjarenplanning en missie/visie van de organisatie naar de
dagelijks operationele werking onder de vorm van een jaarplanning.

-

Je realiseert de toekomstplannen van de organisatie zoals deze uitgestippeld zijn door de
raad van bestuur en ondersteund worden aan de hand van structurele financiering.

-

Je overlegt regelmatig met de raad van bestuur over de visie en strategie. Je rapporteert over
de dagelijkse werking van de organisatie en de financiën.

-

Je bent verantwoordelijk voor het actief opzoeken van en indienen op verschillende
projectoproepen (vb ESF, P&V, Jeugd projectsubsidie, private oproepen, etc.), die aansluiten
bij de missie/visie en de strategische meerjarenplanning van de organisatie.

-

Je staat in voor het projectmanagement: je zorgt voor de opstart en de goede opvolging van
de projecten door actieve deelname en de samenwerking met de betrokken partners.
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Vereisten
-

Minimum 5-10 jaar ervaring hebben in een leidinggevende functie

-

Gedreven en snel kunnen inwerken in digitale tools

-

Ervaring met de aansturing van een team binnen een horizontale structuur

-

Communicatief sterk, zowel naar team als naar (potentiële) klanten

-

Empathisch en sociaalvoelend persoon

-

Sterk in timemanagement en planning

-

Ervaring met financieel beheer en rapportering

-

Ervaring en/of voldoende kennis van producten (informatieproduct, vorming, ...) in de markt
te zetten

-

Ervaring met het schrijven van projectaanvragen en partnerschapsovereenkomsten binnen
zowel overheids- als private calls

-

Ervaring met projectmanagement, opvolging en rapportering

-

Concrete referenties zijn een bonus

Wat bieden wij:
-

Een uitdagende en toffe baan, waarbij je wordt omringd door een enthousiast team

-

We werken hard, maar zoeken ook de balans met de nodige fun. Bij gameWise trachten we
werken elke dag opnieuw zowel ontspannend, leerrijk als motiverend te maken.

-

Een vlakke bedrijfsstructuur, waarin we waardering tonen voor innovatief denken en
iedereens bijdrage voor een betere klantenervaring

-

We kiezen voor openheid en transparantie binnen ons team, maar ook in onze relaties met
klanten en partners

-

Flexibel invullen van telewerken en werken op kantoor (Gent) zijn mogelijk

-

Aantrekkelijk verloningspakket waarbij relevante anciënniteit wordt meegenomen

Procedure:
-

Eerste selectie op basis van motivatiebrief + CV te versturen naar selectie@origanius.com
tegen uiterlijk 11 oktober 2021

-

Finale selectie op basis van sollicitatiegesprek met raad van bestuur en experten die de raad
van bestuur aanduidt

www.gamewise.io

p. 2/3

Vacature algemeen coördinator

gameWise

Over gameWise:
gameWise is een erkende vereniging ‘Informatie en Participatie’ binnen het decreet jeugd- en
kinderrechtenbeleid. We organiseren (sociaal) inclusieve co-creatieprocessen en spelsessies in
onderwijs en jeugdwerk in Vlaanderen, Nederland en Zweden.
www.gamewise.io

Meer inlichtingen over deze vacature te bekomen via piet.verhoeve@origanius.com of
marieclaire.vandevelde@telenet.be
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