Vacature Huoshen Stichting
Positie: Verantwoordelijk voor de activiteiten van de Huoshen Stichting
De missie van de Huoshen Stichting is om...
- tieners, die een cruciale periode doormaken van zelfontdekking en ontdekking van
anderen,
- te leren om voor zichzelf te zorgen, door hun sterke kanten en innerlijke kracht te
bepalen, koesteren, en verder te ontwikkelen,
- en dit via een psychofysieke activiteit startende vanuit het lichaam, die hen
begeleidt naar een gezonde en coherente intuïtie over wie ze zijn en wat er in hen
omgaat
- onder leiding van bekwame en geëngageerde en inspirerende begeleiders, trainers
en coaches die met hen een vertrouwensrelatie en betrokkenheid opbouwen
Gezocht profiel?
Je geeft invulling aan en ontwikkelt de volgende twee activiteiten:
- Projectmanagement:
• Je onderzoekt, selecteert en volgt allerhande projecten rond psychofysiek werken
met jongeren op, zowel in verenigingsverband (instellingen, scholen, sportclubs…) als
aan instellingen van hoger onderwijs (universiteiten en hogescholen).
• Je zorgt ervoor dat aan de voorwaarden van een Huoshen project wordt voldaan en
dat een activiteitenverslag van de verschillende projecten wordt opgesteld.
• Je evalueert de impact van psychofysieke activiteiten op de levenskwaliteit van
adolescenten via eigen opgezette of externe projecten en onderzoeken.
- Informatiebeheer:
• Je beheert een interactieve website.
• Je bouwt een informatienetwerk op.
• Je begeleidt trainers en coaches van psychofysieke activiteiten op een duurzame
manier.
Kennis
- Je hebt een gespecialiseerd MA diploma, een doctoraat OF gelijkwaardige ervaring
(projectmanagement, veldervaring….) in de psychologische wetenschappen, pedagogische
wetenschappen, sociale wetenschappen, gezondheidswetenschappen of aanverwante
specialisaties.
- Je bent vlot tweetalig (spreken, verstaan en schrijven) Frans en Engels; kennis van het
Nederlands is een pluspunt.
Ervaring
- Je beoefent zelf een psychofysieke activiteit zoals gevechtsporten, yoga, Rots en Water, ...
- Je hebt een goede kennis van en liefst ervaring met het jongerenmilieu en jongerenwelzijn.
- Je bent handig met computers.
- Je bent vertrouwd met relevante netwerken en organisaties.

Vaardigheden
- Je bent georganiseerd en in staat om verschillende projecten van de Stichting (uitgevoerd
door derden) op te volgen.
- Je legt gemakkelijk nieuwe contacten en ben ondernemend.
- Je kan je goed uitdrukken in kleine en grote groepen (bijv. presentaties geven, de Stichting
voorstellen…) .
- Je hebt ervaring met het werken onder toezicht van een Raad Van Bestuur (of
gelijkwaardig) aan wie je rapporteert.
Arbeidsomstandigheden :
- Werkuren: 50%, m.a.w. twee en een halve dag per week, rooster overeen te komen
- Je werkt in heel België.
- Je bent zelfstandige (in hoofd- of bijberoep) of bent bereid dat te worden.
Hoe solliciteren?
Motivatiebrief en CV indienen bij info@fondation-huoshen.org tav Mieke Matthyssen.
Geen deadline; sollicitaties worden afgesloten wanneer een geschikte kandidaat gevonden
is.
Meer vragen over de vacature, mail info@fondation-huoshen.org.
Meer info over de Stichting? Zie http://fondation-huoshen.org (website in opbouw)

