Ben jij een enthousiaste en gedreven jongerenwerker? Maak je makkelijk contact met
jongeren en zoek je een team waar je je organisatietalent kan inzetten voor Capelse
jongeren? Dan maken wij graag contact met jou.
Het jongerenwerk van Welzijn Capelle is op zoek naar een collega

Jongerenwerker
voor 20 tot 24 uur per week
per direct
De organisatie

Welzijn Capelle biedt ondersteuning en begeleiding aan Capellenaren. Vanuit het hart,
omdat iedereen ertoe doet. Wij streven naar een Capelse samenleving waarin mensen
positieve aandacht hebben voor elkaar. Onze visie is dat iedere Capellenaar zo
zelfstandig mogelijk functioneert en op eigen wijze bijdraagt aan de samenleving.
Onze medewerkers bieden Capellenaren hulp, informatie en advies, en stimuleren
vrijwilligerswerk en bewonersinitiatieven die de wijken nog prettiger maken. Zo voelen
wijkbewoners zich veiliger en meer verbonden met elkaar. En werken wijkpartners nog
beter samen!
Voor meer informatie over de dienstverlening van Welzijn Capelle kijk je op
www.welzijncapelle.nu

Welzijn Capelle is een platte organisatie met ruim 100 medewerkers. De directeurbestuurder vormt samen met de manager Zorg en Welzijn en de manager Hulpverlening en
Jeugd- en jongerenwerk het managementteam van de organisatie.
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en gedreven Jongerenwerker.
Functieprofiel
Als jeugd- en jongerenwerker heb je een signalerende functie en ben je de verbindende
factor in de wijk. Je bent onderdeel van een integraal wijkteam. Je werkt vooral samen met
de jongerencoaches en kinderbuurtcoaches maar ook met onder andere scholen, politie,
handhavers, Sportief Capelle, CJG en andere professionals in de wijk.
Je bent verantwoordelijk voor het leggen van contact met jeugd en jongeren op verschillende
vindplaatsen (school, straat, online enz.). Je stimuleert jeugd en jongeren zelfstandig of met
begeleiding activiteiten te organiseren. Je bent enthousiast en hebt volop ideeën hoe je de
jongerenvoorzieningen nog aantrekkelijker kunt maken. Je draagt bij aan de ontwikkeling van
sociale vaardigheden van jeugd en jongeren. Je hebt affiniteit met de doelgroep en je werkt
zo nodig ook in de avonden en in het weekend.

Functie-eisen
Naast dat je past binnen het hierboven genoemde profiel vragen wij van jou dat je beschikt
over:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal een afgeronde relevante HBO of MBO-opleiding;
Kennis van de specifieke problematiek van en ervaring met de doelgroep
Ervaring met groepsactiviteiten (jongeren 10-23 jaar)
Vernieuwende ideeën en in staat zijn om deze te realiseren,
Activerende en oplossingsgerichte houding;
Sterke mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
Resultaatgerichtheid en kunnen werken vanuit een opdracht/offerte;
Methodische en organisatorische vaardigheden;
Flexibel qua werktijden, ook op onregelmatige tijden (avond/weekend) kunnen
werken;
Voorwaarde voor indiensttreding is dat een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag
aangevraagd en toegekend wordt.

Arbeidsvoorwaarden
Het salaris is afhankelijk van je opleiding en ervaring. Inschaling zal plaatsvinden in
schaalniveau 7 of 8 van de CAO Sociaal Werk. De omvang van het dienstverband is 20 tot
24 uur per week.
Informatie
Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met Peter Bakker, Manager
Hulpverlening, en Jeugd- en jongerenwerk, via 06 - 117 99 975 of per mail:
p.bakker@welzijncapelle.nu.
Sollicitatie
Wij ontvangen je sollicitatie graag vóór 18 oktober 2021. Uw sollicitatie kunt u richten aan
Ada Abrahamse via solliciteren@welzijncapelle.nu.

