Vacature
Stichting JOZ (“JOZ”) is actief in de regio Zuid-Holland en richt zich op de uitvoering van
(ambulant) jongerenwerk in diverse gemeenten en op jongerencoaching vanuit verschillende
wijkteams. De uitvoering van het jongerenwerk zien we als een unieke kans om een bijdrage
te leveren aan de leefbaarheid in buurten en de ontwikkelingskansen voor jongeren in de
stad. Wij gaan uit van de krachten en goede eigenschappen van de jongere, in plaats van
eventuele tekortkomingen of obstakels.
Voor het reguliere jongerenwerk in Nissewaard zijn wij per 1 juni 2021 op zoek naar een:

Jongerenwerker M/V
voor 32 uur per week
Ons gezamenlijke doel is: jongeren stimuleren tot een actieve, zinvolle en georganiseerde
vrijetijdsbesteding en maatschappelijke participatie. We zetten daarom de Talenthousemethodiek in, waarmee jongeren geprikkeld worden zichzelf te organiseren, ideeën aan te
dragen en vertegenwoordigers te benoemen. De jongeren recreëren in de jongerencentra en
werken aan hun eigen initiatieven. Vanuit jeugdcommissies voeren de jongeren zelf hun
gewenste activiteiten uit.
Als jongerenwerker krijg je een flexibel aanwendbaar budget voor de activiteiten die vanuit
de jongeren (en na goedkeuring) volgens de Talenthouse-methodiek georganiseerd worden.
Hiermee zetten we de jongeren in hun eigen kracht en stimuleren we zelfredzaamheid.
Functie-eisen:
• Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding.
• Je bent bereid om op onregelmatige tijden te werken. Het werk vindt grotendeels
plaats in de avonduren en weekenden. Je bent minimaal 3 avonden per week
beschikbaar.
• Je hebt ervaring met groepsdynamiek in jongerengroepen en bij voorkeur met de
groepsaanpak.
• Je kent de gemeente Nissewaard en de problematiek en vraagstukken van haar
jeugd (10 tot 23 jaar).
• Je hebt ruime ervaring op het gebied van jongerenwerk en met het aanbieden van
buurtsportactiviteiten.
• Je hebt een helicopterview en een goed analytisch vermogen. Daarnaast beschik
je over uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden.

Wij bieden:
• een salaris conform CAO Sociaal Werk, afhankelijk van opleiding en ervaring.
De functie is ingedeeld in schaal 8, minimaal € 2.712,- tot maximaal
€ 3.864,- bruto per maand op fulltime basis (36 uur).
• een tijdelijk dienstverband van 32 uur per week tot en met 31 december 2021.
• een individueel keuzebudget (IKB) bestaande uit o.a. 8% vakantietoeslag en
8,3% eindejaarsuitkering.
• opbouw loopbaanbudget (LBB).

Sollicitatieprocedure:
Er vindt 1 gespreksronde plaats. Het aanvragen en overleggen van een verklaring omtrent
gedrag (VOG) is een bindende voorwaarde voor aanstelling. Indien nodig worden referenties
ingewonnen en er kan een social mediacheck worden uitgevoerd.
Meer informatie over de functie kan verkregen worden bij Fouad Al Bouayadi: 0622397437.
Solliciteren?
Stuur je CV met motivatie uiterlijk 4 mei 2021 onder vermelding van vacaturenummer
SOLNISSWD op naar: secretariaat@hefgroep.nl

