Vacature jongerenwerker
Maatschappelijk Welzijn Coevorden (MWC) zoekt een jongerenwerker voor 28–36 uur
per week
“Kun jij jongeren stimuleren én begrenzen waar nodig? Ben je daarnaast goed in samenwerken? Dan
zoeken wij misschien jou!”
Wie zoeken wij
Wij zoeken een jongerenwerker die goed is in het opbouwen van een relatie met de jeugd, vanuit een
positieve benadering.
Je weet jongeren in kwetsbare posities te bereiken. Samen met andere collega’s ben je er voor de
jeugd van 12-24 jaar in de gemeente Coevorden. In het kader van preventie en het stimuleren van
veerkracht, onderhoud je het contact. Je gaat outreachend te werk op alle plekken waar jongeren zich
bevinden – online en offline –, legt contacten, signaleert hulpvragen en vangt signalen op. Je zet in op
(positieve) interventies waar nodig.
Als jongerenwerker ben je de schakel tussen jongeren en ouders/opvoeders en andere bewoners van
de gemeente Coevorden. Je herkent talenten en stimuleert jongeren tot het ontwikkelen en uitvoeren
van hun eigen activiteiten. Je bouwt mee aan een sterk netwerk, betrekt ketenpartners, inwoners, ondernemers en/of sportclubs. Je werkt nauw samen met collega opbouwwerkers, maatschappelijk werkers en buurtsportcoaches van MWC.
Wat krijg je
Je wordt onderdeel van onze vakteams en gebiedsteams. Je krijgt veel vrijheid en zelfstandigheid in
deze functie. Wij zijn ambitieus, dus je krijgt enthousiaste en gedreven collega’s die samen met jou
bouwen aan het sociaal welzijn van inwoners in de gemeente Coevorden.
Verder krijg je van ons:
o
o
o

o

Beloning conform cao Sociaal Werk en geschied naar opleidingsniveau;
Contract voor 28-36 uur per week;
Arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met mogelijkheid tot vaste aanstelling;
Een Individueel Keuzebudget, loopbaanbudget, pensioenfonds en eindejaarsuitkering;
Een mobiele telefoon en laptop van en voor het werk.

o
o
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o
o

Hbo werk- en denkniveau met een afgeronde opleiding binnen sociaal werk;
Bereidheid om in de avond en af en toe in het weekend te werken;
Je hebt een enthousiaste en motiverende werkhouding;
Je hebt het vermogen om het gedrag van groepen positief te sturen;
Je hebt ervaring in het outreachend werken met jongeren;
Je bent op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen onder jongeren.

o

Wie ben jij

Informatie & solliciteren
Verdere informatie over deze functie kun je opvragen bij Patrick Ridderbos of Annelies Kampman via
085-2735256.
Solliciteren kan door een motivatiebrief en cv te mailen naar info@mwcoevorden.nl.

