
 

 

 
 

Tumult vzw is een jeugdwerkorganisatie, erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.  Tumult 

streeft ernaar kinderen en jongeren elkaar te laten ontmoeten, over de grenzen van verschillen heen, 

met extra aandacht voor kinderen en jongeren die het jeugdwerk soms moeilijker bereikt. Zo willen we 

kinderen en jongeren constructief met conflict leren omgaan. Ondersteund door 8 medewerkers zetten 

de vrijwilligers van de Tumult kampen en cursussen op voor kinderen in armoede of met een 

vluchtverhaal, geven ze jeugdleiders vormingen over pesten, conflicten en agressie, begeleiden ze een 

jaarlijkse inleefreis en organiseren ze samen met jongeren projecten rond maatschappelijke actie. Vanuit 

haar thematische insteek is Tumult ook één van de drijvende krachten achter het Vlaams Netwerk Kies 

Kleur tegen Pesten. Dit netwerk heeft tot doel het thema pesten bespreekbaar te maken, informatie te 

bundelen en ook de brede samenleving te sensibiliseren. Elk jaar organiseert het netwerk de Vlaamse 

week Kies Kleur tegen Pesten.  Meer info op www.tumult.be en www.kieskleurtegenpesten.be.   

 

 

 

Jouw takenpakket valt uit elkaar in twee grote delen: 
 

Als communicatiemedewerker verzorg je de algemene communicatie van de organisatie en werk 

je nauw samen met verschillende collega’s. Je speelt een belangrijke rol in het ontwikkelen en 

vervullen van de communicatiestrategie van de organisatie en probeert op die manier Tumult 

zowel binnen als buiten het jeugdwerk mee op de kaart te zetten. Daarnaast heb je ook 

bijzondere aandacht voor de communicatie met de eigen vrijwilligers.  

Binnen de organisatie zit je op de eerste rij wat de opvolging van het thema pesten betreft. Je 

bent bereid je helemaal in het thema vast te bijten en bij te leren. Vanuit die inhoudelijke focus 

zet je mee de lijnen voor de Vlaamse Week Kies Kleur tegen Pesten uit: je draagt de visie van 

Tumult uit binnen en buiten het netwerk en maakt de verbinding tussen wat in verschillende 

beleidsdomeinen gebeurt en koppelt dit aan de eigen werking. Op die manier bouw je expertise 

op om de vormingen en het aanbod van Tumult verder te versterken. Je onderhoudt contacten 

met mediapartners (zoals Ketnet en Klasse) en andere relevante actoren (zoals een departement 

onderwijs).  

Om dit alles te realiseren vraag je regelmatig de input van je collega’s. Je werkt nauw samen met de 
andere stafmedewerkers en coördinator. Je onderhoudt regelmatig contact met de communicatie- en 
ICT-partners waarmee Tumult samenwerkt. 
 

 
 

 

Je bent een geschikte kandidaat voor Tumult  

■ als je je kan vinden in de missie en visie van Tumult. 

■ als je van aanpakken weet en niet bang bent om initiatief te nemen. 

■ als je je makkelijk kan aanpassen aan een divers jongerenpubliek. 

■ als je vlot bent in de omgang met collega’s en vrijwilligers. 

http://www.tumult.be/
http://www.kieskleurtegenpesten.be/


■ als je ervaring hebt in het jeugdwerk als vrijwilliger en/of professioneel. 

■ als je bereid bent tot veelvuldig avondwerk en weekendwerk. 

■ als een standaard gebruik van een pc en de gebruikelijke toepassingen voor jou geen probleem 

vormt.  

■ als je van afwisseling en variatie in job houdt. 

■ als je open staat voor andere talen en culturen. Je bent een brugfiguur die verschillen kan 

overstijgen. 

Je bent een geschikte kandidaat voor deze job  
■ als je een opleiding hebt gevolgd in de communicatiesfeer of relevante ervaring hebt met 

strategisch nadenken over communicatie. 

■ als je vertrouwd bent met de dagelijkse leefwereld en realiteit van kinderen en jongeren. 

■ als je een brede interesse hebt in de thematiek van pesten en welbevinden bij kinderen en 

jongeren. 

■ als je een vlotte pen hebt, eventueel zelfs grafische skills en je overweg kan met moderne ICT-

toepassingen. Sociale media hebben geen geheimen voor je. 

■ Als je ook inhoudelijke en technische kennis hebt van toepassingen om een efficiënt 

communicatiebeleid te voeren (basiskennis rond CRM, tools voor communicatieplannen, website 

beheer, …).  

■ als je je eigen werk kan plannen in de functie van resultaten, collega’s en totaalplanning. 

■ als je zowel diplomatisch als luistervaardig bent. Je kan een uitgebreid relatienetwerk opbouwen 

en onderhouden. 

■ als je participatief kan werken, een kei bent in netwerken en houdt van teamwerk. 

■ als je al een eerste (minimale) werkervaring achter de rug hebt. 

 

 
■ Een uitdagende job met de nodige omkadering en vanuit een sterke visie. 

■ Een team van 7 collega’s en een mix van tientallen enthousiaste vrijwilligers met verschillende 

achtergronden. 

■ Wij bieden een voltijdse tewerkstelling (contract onbepaalde duur). 

■ Verloning volgens de baremastructuur van PC 329.01, B1c.  Relevante anciënniteit kan in 

aanmerking worden genomen. 

■ De sectorvoordelen van het PC 329.01 en enkele aanvullende extralegale voordelen.  

 
■ Laat ons weten dat je interesse hebt voor de job (brief, filmpje, …) en overtuig ons dat jij de 

geknipte kandidaat ben. Dit ten laatste op vrijdag  15 december 2017. 

■ Je doet dit digitaal en stuurt je kandidatuur naar katrien@tumult.be  

■ Weerhouden kandidaten zullen op vrijdagavond 22 december om 20u een schriftelijke opdracht 

krijgen per mail. De opdracht verwachten we dezelfde avond nog terug. 

■ Verder weerhouden kandidaten worden verwacht in de loop van de kerstvakantie (namiddag of 

avond) voor een gesprek. 

■ Voor meer informatie kan je contact opnemen met Katrien Vissers: 015/43 56 96. - 

www.tumult.be   

Tijdens de selectie let Tumult erop iedereen dezelfde kansen te bieden. 

Talenten bij mensen zijn belangrijker dan geslacht, etnische afkomst, fysische of 

mentale mogelijkheden. We moedigen mensen uit kansengroepen dan ook 

speciaal aan om zich kandidaat te stellen. 
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