
  

FunctieproFiel
Als Jongerencoach ben je -samen met 
jongerencoaches en professionals vanuit 
andere werkgevers- onderdeel van één van de 
wijkteams in Rotterdam. 

Je staat voor een eenduidige en effectieve vorm 
van intensieve jongerenaanpak (IJA), waarbij 
de kracht zit in een intensieve, outreachende 
en onconventionele manier van begeleiding. Je 
werkt o.a. samen met PGA medewerkers, het 
jongerenloket, experts wijkveiligheid, politie, 
onderwijs en professionals uit het wijknetwerk. 
Het betreft een dynamische werksfeer waar je 
snel durft en kan schakelen.

Je doel is jongeren te motiveren, hen weer 
focus te geven op toekomstperspectief, hun 
zelfredzaamheid te stimuleren en terugval in 
ongewenst, overlast-gevend of crimineel gedrag 
te voorkomen. Dit doe je onder andere door:

•	Op meerdere leefgebieden tegelijk te werken;
•	Aan te sluiten bij de jongere en te starten met 

praktische zaken;
•	Jongeren leren waarnemen, leren kiezen en 

werken aan gedragsverandering;
•	Samen te werken met opvoeders, 

netwerkpartners en een peergroup;
•	Het netwerk van de jongeren te versterken,
•	Aan te sluiten bij het leefdomein van de jongeren 

(thuis, school, werkomgeving op straat).
•	Een lange adem te hebben en door te gaan waar 

anderen stoppen.

Functie-eisen:
•	Je hebt een relevante afgeronde Hbo-opleiding 

(Social Work, MWD of SPH);
•	Je komt in aanmerking of bent in het bezit van 

een SKJ registratie;
•	Je hebt ervaring en affiniteit met hulpverlening 

aan jongeren;
•	Je bezit kennis over de integrale ketenaanpak in 

het sociale en veiligheidsdomein;

competenties 
en vaardigheden:

•	Je bent transparant richting jongeren, netwerk 
en samenwerkingspartners;

•	Je bent in staat om risicojongeren te motiveren 
en stimuleren; 

•	Je bent een daadkrachtige en vasthoudende 
hulpverlener;

•	Je stelt grenzen zonder de jongere af te wijzen;
•	Je bent vasthoudend en in staat om een 

vertrouwensrelatie op te bouwen;
•	Je beschikt over uitstekende mondelinge en 

schriftelijke vaardigheden;
•	Je kunt out of the box denken, je 

bent stressbestendig en je hebt 
improvisatievermogen.

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 in de 
gemeente rotterdam en 
Krimpen aan den iJssel. 

Vacature Stichting JOZ

 intensief 
JOngerencOach m/V
 32 tot 36 uur per week

stichtingjoz.nl

 

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 individueel keuzebudget (IKB) 
bestaande uit o.a. 8% vakantietoeslag en 
8,3% eindejaarsuitkering. 

• Opbouw loopbaanbudget (LBB).
 

inlichtingen 
Voor meer informatie over de functie 
kun je terecht bij: 
Nadia Barquioua 06 - 21 80 38 89 
of nadia.barquioua@stichting-joz.nl 
en bij Jeremy Versteeg 06 - 15 04 46 53 
of jeremy.versteeg@stichting-joz.nl.

SOlliciteren? 
Stuur je CV met motivatie uiterlijk 15 juli 2021 
onder vermelding van vacature IJA op naar: 
secretariaat@hefgroep.nl

 stichtingjoz    jozstichting + joznissewaard    @stichting_joz    Stichting Jongerenwerk Op Zuid (JOZ)

InlIchtIngen 
Voor meer informatie over de functie 
kun je terecht bij: 
Nadia Barquioua 06 - 21 80 38 89 
of nadia.barquioua@stichting-joz.nl 
en bij Jeremy Versteeg  06 - 15 04 66 53
of jeremy.versteeg@stichting-joz.nl.

SollIcIteren? 
Stuur je CV met motivatie uiterlijk 
15 november 2021 onder vermelding 
van vacature ambulant op naar: 
secretariaat@hefgroep.nl
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