VACATURE JONGERENWERKER
MeerVoormekaar is een professionele welzijnsorganisatie die een bijdrage levert aan de
leefomgeving van de gemeente Wijchen en Druten.
Voor die jongeren die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken bij het opgroeien is er het
jongerenwerk. Het jongerenwerk is een intermediair tussen jongeren en andere groepen en
instanties in de samenleving. Het jongerenwerk komt met een collectief aanbod voor individuele
problemen waar meerdere jongeren mee te kampen hebben. Het jongerenwerk zet in op preventie.
Om die rol te kunnen vervullen zoekt het jongerenwerk jongeren actief op, werkt vindplaatsgericht,
signaleert vroegtijdig en levert actieve, waar mogelijk collectieve inzet bij problemen en
overlastsituaties. Daarbij wordt nauw samengewerkt met ouders, het Sociaal Wijk Team en met
partners in zorg, onderwijs en het netwerk van jongeren.
Binnen het team jongerenwerk hebben wij een vacature tussen 20 en 32 uur. Voor de rol van
jongerenwerker zoeken wij iemand die stevig in zijn of haar schoenen staat en streetwise is. Je bent
communicatief sterk, maakt gemakkelijk contact met jongeren en sluit aan bij hun belevingswereld.
Voor deze functie is een VOG-verklaring noodzakelijk.
MeerVoormekaar zoekt een collega die:
• Beschikt over een afgeronde hbo-opleiding.
• Ervaring heeft met (risico) jongeren en hun problematiek.
• Bereid is om 2 à 3 avonden te werken en ook af en toe in de weekenden beschikbaar is.
• Beschikt over een charismatische persoonlijkheid en stevig in zijn schoenen staat.
• Denkt en werkt in oplossingen en kansen en vooral inzet op preventie.
• In staat is een collectief of individueel aanbod te initiëren en uit te voeren op alle
leefgebieden waar jongeren in vast kunnen lopen of dreigen te lopen.
• Die jongeren individueel kan coachen en indien nodig toe kan leiden naar hulpverlening.
• In staat is op straat met groepen jeugd contact te leggen en te onderhouden
• Samen met vrijwilligers (uit de doelgroep) zorgt dat het jongerencentrum draait en jongeren
er terecht kunnen.
• Gevoel heeft voor politieke en maatschappelijke verhoudingen en kan bemiddelen tussen
individuen, groepen (bv bewoners) en organisaties (bv verenigingen of onderwijs) van zeer
uiteenlopende aard.
• Resultaatgericht kan werken vanuit een opdracht/offerte.
• Beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
MeerVoormekaar biedt de nieuwe collega:
Wij bieden een uitdagende en zelfstandige functie met een salaris afhankelijk van opleiding en
ervaring. Salarisinschaling op basis van schaal 8 CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening
voor 20 tot 36 uur per week. Reacties graag binnen voor 19 januari 2021. De eerste gesprekken
vinden plaats in de laatste 2 weken van januari. Het betreft een dienstverband van 1 jaar, met de
mogelijkheid tot verlenging.
Informatie en sollicitatie:
Informatie over de functie kun je opvragen bij Annette Nijhuis (directeur/bestuurder) via 0647658564. Je kunt tot 19 januari 2021 je sollicitatiebrief met c.v. sturen naar
a.nijhuis@meervoormekaar.nl

Meer informatie over MeerVoormekaar is te vinden op onze website: www.meervoormekaar.nl.

