
Vacature City Pirates Foundation (sociaal-sportieve praktijk)
Social Coach meisjes/dameswerking
Arbeidsduur: 38 uur (5/5)
Dienstverband: Onbepaalde duur

Functieomschrijving
In het kader van de verdere professionalisering van de maatschappelijke werking van City Pirates
Antwerpen, is City Pirates Foundation op zoek naar een social coach voor de
meisjes-/dameswerking.

City Pirates
City Pirates is een Antwerpse vereniging actief in verschillende wijken van de stad (Merksem, Luchtbal,
Linkeroever, Dam en Deurne).

City Pirates ziet kwalitatief voetbal als sociaal cohesiemiddel in verschillende Antwerpse
achterstandswijken waar veel jeugd opgroeit in relatieve armoede. Kinderen en jongeren krijgen bij City
Pirates speelkansen en perspectieven. Ze leren uiteraard voetballen, maar ze leren vooral plezier maken,
samenspelen, samenleven en elkaar respecteren. Daarbij worden de ouders en de school betrokken.

De voetbalclub telt meer dan 75 ploegen in competitie en meer dan 1.400 voetballende leden. Jong en
oud, met of zonder beperking, meisjes of jongens, ongeacht kleur, overtuiging of achtergrond: samen
vormen ze een hechte gemeenschap.

City Pirates is een voetbalclub met een groot hart. De club wil de aandacht vestigen op haar
maatschappelijke rol. Naast het voetbal is sociaal engagement een essentiële pijler van de werking. Via
een laagdrempelige aanpak en culturele dialoog biedt City Pirates voetbal aan iedereen.

De sociale cel van de club ondersteunt en helpt spelers met financiële problemen of een moeilijke school-
of thuissituatie. Dat gebeurt door huisbezoeken, schoolgesprekken en doorverwijzing naar professionele
organisaties. Daarnaast organiseert City Pirates ook heel wat workshops en activiteiten in de buurt of op
de pleintjes. Jongeren vanaf 15 jaar begeleiden we naar een (studenten)job. Het sociale engagement
resulteert in een enorme diversiteit.

City Pirates zoekt een social coach die vanuit een authentiek engagement een verschil wil maken in de
Antwerpse wijken, meer specifiek voor zijn groeiende meisjes-/dameswerking. We zoeken iemand die de
werking in handen kan nemen, die sportief een structuur kan bouwen en ondersteunen en de meisjes
maatschappelijk kan begeleiden. In het kader hiervan stellen we volgende vacature open.

Voetbal is de motor, sociaal engagement is de brandstof en diversiteit is de kracht.

Functieomschrijving
Social Coach meisjes-/dameswerking  (38u per week)

Taken:
● Je opereert vanuit het jeugdvoetbalcomplex van City Pirates in een Antwerpse wijk kansenwijk.

Je bouwt een reputatie uit als brugfiguur tussen jongeren, ouders, scholen en organisaties in de
wijk.

● Je bent aanwezig op trainings- en wedstrijdmomenten, waar je de basis legt voor het vertrouwen
van de jongeren en hun families



● Vanuit een vertrouwensband, begeleid je trajecten voor de jongeren en/of hun gezin. Hierbij
vertrek je steeds vanuit de kracht van de betrokkenen.

● Je vindt en begeleidt vrijwilligers, zowel voor sportieve taken (bijvoorbeeld training geven) als
voor maatschappelijke taken (bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding).

● Je beseft dat avond- en weekendwerk noodzakelijk zijn voor het goed volbrengen van je opdracht.
● Je werkt nauw samen met collega’s van City Pirates en met andere organisaties. Hiervoor neem je

deel aan noodzakelijke overlegmomenten.
● Je zet je sterk in om de meisjes-/dameswerking binnen City Pirates verder te laten groeien.
● Je bent de contactpersoon bij Voetbal Vlaanderen omtrent de projecten rond het laagdrempelig

creëren van voetbalkansen voor meisjes zoals Futbalista, Footfestival, Disney project…

Profiel:
● Je gelooft in ons basisproject en wil je daar 200% voor inzetten.
● Een relevant diploma (graduaat, bachelor of master) is een surplus, maar geen vereiste.
● Je hebt ervaring in het omgaan met, het werken met en het begeleiden van kansenjongeren.

Specifieke ervaring met meisjes is hier een surplus.
● Je hebt affiniteit met voetbal.
● Je stelt je flexibel op - een 9 to 5 job is niet waar je naar op zoek bent. Je bent beschikbaar voor

avond- en weekendwerk.
● Je bent beschikbaar vanaf 25 juli of kort daarna.
● Je staat open om de C-cursus te volgen.

Competenties:
● Je bent sociaal en kan vlot contacten leggen.
● Je kan mensen uit verschillende doelgroepen en culturen begeleiden en motiveren.
● Je ziet talenten in mensen en vertaalt obstakels in mogelijkheden.
● Je staat open voor feedback van je coördinator, collega’s en deelnemers van het project.
● Je bent administratief sterk, je kan goed plannen, zelfstandig werken en evalueren.
● Je bent flexibel en kan goed relativeren.
● Je hebt inlevingsvermogen, bezieling en enthousiasme.
● Je bent geduldig en kan doorzetten ook als een traject traag vordert.
● Je wil een uitdaging aangaan.
● Je bent een teamplayer en vlot in overleg. Je kan werken onder tijdsdruk.
● Je bent zelfstandig en verantwoordelijk. Je bent een organisatorisch talent en neemt graag

initiatief.
● Je hebt goede communicatievaardigheden: je hebt kennis en ervaring met het bereiken van

jongeren en jongvolwassenen.
● Je hebt een aanstekelijke, enthousiaste persoonlijkheid.
● Je hebt bij voorkeur een rijbewijs en kan je vlot verplaatsen tussen de verschillende sites.

Aanbod:
● Een fantastisch project dat reeds serieuze resultaten kan voorleggen.
● Een boeiende en verantwoordelijke job met ruimte voor eigen initiatief in een organisatie die

kansen biedt aan mensen.
● Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
● Een competitief salaris.

Contact
Stuur een email met titel ‘sollicitatie Social Coach’ ten laatste op 11 juli 2022 naar
hafsa.salmi@citypirates.be, voeg je CV en motivatiebrief toe.

mailto:hafsa.salmi@citypirates.be

