
ZOEKT 
 

Jobstudent Logistiek en Administratie 

Jonge Helden is creatief jeugdwerk met, voor en door kinderen en jongeren. Tijdens de schoolvakanties organiseren 
we speelweken, kampen en cursussen. Om ons te helpen terug de zaken op orde te stellen na een drukke 
coronazomer, zoeken we een jobstudent. 

Jouw taken 

Je ondersteunt de vakantiedienst, cursusdienst en de administratief medewerker in verschillende taken.  Je zal 

zowel uitvoerend administratief werk doen in het kantoor als de handen uit de mouwen steken in het magazijn, 

zoals bijvoorbeeld:  

 Logistieke taken 

Magazijn, kantoor, keuken en kelder opruimen en in orde brengen 
Materiaalverwerking initiatieven 
Materiële ondersteuning bij evenementen en acties 
Kantoorinrichting 

 Administratieve taken 

Ondersteuning evenementen en acties  

Steun bij overgang IT-systeem 

 Inhoudelijke taken 

Infobundels vervolledigen 

Jouw profiel  

We zoeken naar iemand met het volgende profiel: 

 Je kan zelfstandig aan de slag met uitgelegde procedures en werkmethoden 

 Je kan plannen en zorgen dat wat klaar moet zijn, klaar is 

 Je kan zelfstandig werken en kan ook taken alleen uitvoeren 

 Je kan overweg met een computer 

 Je staat open voor allerlei soorten klusjes en fysiek werk, zelfs al is dit gras maaien 

 Je bent één dag per week beschikbaar tot aan de kerstvakantie (geen woensdag) 

Extra troeven:  

 Je hebt een rijbewijs 

 Je bent woonachtig of verblijft in de regio van Leuven 

 Jonge Helden biedt je  

 Een flexibele en uitdagende werkomgeving in een klein maar fijn team 

 Een deeltijds contract tot aan de kerstvakantie (1 dag per week) 

 Verloning volgens de geldende barema’s van het jeugdwerk (PC 329.01) 
 

Ben jij de Jonge Held die we zoeken? 
Stuur je cv en korte motivatiebrief/-mail voor maandag 19 oktober, 12u naar info@jongehelden.be. We kijken uit 
naar een snelle start. 

Diversiteit is een pijler van onze organisatie. Afkomst, geloof, geaardheid etc. zijn op geen enkele manier criteria die 
meespelen in de selectie. Jouw enthousiasme en competenties des te meer. 
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