Vacature Jongerenwerker (10 u/p.w.)
Welzijn Diemen is op zoek naar een Jongerenwerker voor 10 uur per week.
De werkzaamheden vinden vooral plaats in het weekend. Heb jij affiniteit met (kwetsbare) jongeren?
Sta jij sterk in je schoenen? En ben je proactief? Dan zoeken wij jou!
Als jongerenwerker bij Welzijn Diemen heb je een signalerende functie. Dit houdt vooral in dat je de
wensen, ambities en behoeften van de doelgroep signaleert, maar ook de factoren die deelname aan
de samenleving kunnen belemmeren. Je organiseert (sport)activiteiten die aansluiten op de wensen
en behoeften van de doelgroep. Dit doe je door de doelgroep actief te betrekken bij het organiseren
van deze activiteiten. Verder heb je goede (ped)agogische skills in huis en kun je die inzetten om de
zelfredzaamheid van de doelgroep te versterken, waarbij het uitgangspunt is dat elke Diemenaar zelf
de regie heeft en houdt over zijn of haar leven.
Verder kun jij:





Cultuursensitief werken en weet je goed de aansluiting te vinden bij de belevingswereld van
de doelgroep.
Inspelen op de vrije tijdsinvulling van de doelgroep. Dit betekent dat je voornamelijk in de
weekend- en avonduren werkt.
Planmatig werken en waar nodig improviseren. Je denkt in oplossingen.
Werkzame elementen van relevante methoden en methodieken, zoals de ZRM, inzetten om
de autonomie en draagkracht van de doelgroep in kaart te brengen en te
bevorderen/vergroten.

Jij hebt:




HBO werk- en denkniveau.
Een sociaal agogische opleiding zoals Social Work, SPH, MWD, CMV, Pedagogiek of een
soortgelijke opleiding afgerond.
Minimaal twee jaar ervaring als jongerenwerker of een vergelijkbare functie binnen het
Sociaal Werk.

Wij bieden:





Een afwisselende functie binnen een dynamisch, enthousiast en ambitieus team.
Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden volgens CAO Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke
Dienstverlening. Inschaling in schaal 8.
Een functie voor minimaal één jaar, met uitzicht op een vast contract bij positief
functioneren.
Ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling.

De functie is beschikbaar per 1 maart 2021. Herken jij jezelf in deze functie? Stuur dan uiterlijk 12
februari een motivatiebrief en je CV naar d.tool@welzijndiemen.nl. Geschikte kandidaten worden zo
snel mogelijk uitgenodigd voor een gesprek met Directeur bestuurder Dionne Tool en een
jongerenwerker van Welzijn Diemen.
Vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met Dionne Tool.
E-mail:
Telefoon:

d.tool@welzijndiemen.nl
06 451 254 94

