Vacature Ambulant Jongerenwerker (M/V)
20u per week
Welzijn Baarn ondersteunt de inwoners van Baarn om het beste uit zichzelf te halen en hun welbevinden, geluk en
zelfredzaamheid te vergroten. Bij Welzijn Baarn krijgen en nemen medewerkers de ruimte om binnen de
geformuleerde visie en vanuit hun eigen professionaliteit en vakbekwaamheid naar eigen inzicht te werken en
ondernemend te zijn. De medewerkers hebben durf, lef, bedenken creatieve oplossingen en werken transparant. Ze
zijn aanspreekbaar op processen en resultaat en hechten waarde aan betrouwbaarheid (doen wat je zegt en zeggen
wat je doet).
Welzijn Baarn houdt van directe lijnen met collega’s, vrijwilligers en andere organisaties en helpen elkaar waar nodig.

Functieprofiel
-

-

Je drijfveer is in contact komen en zijn met de jongeren van Baarn.
Je stimuleert participatie van jongeren binnen de wijk en het jongerenwerk.
Je doet dat door:
 Het leggen van contacten met jongeren in de openbare ruimte
 Jongeren actief te betrekken bij hun leefomgeving
 Het organiseren van outdoor- en sportactiviteiten in de wijken
Je brengt groepen jongeren in kaart. Je signaleert en analyseert behoeften, problemen en ambities en
vertaalt deze naar een plan van aanpak.
Je werkt wijkgericht samen met verschillende disciplines en partners, je onderhoudt contacten met
netwerkpartners en neemt deel in netwerken.
Je onderhoudt de sociale kaart en rapporteert over je bevindingen.

Wij zoeken iemand die:
-

Bekend is met ambulant / outreachend werken.
In staat is om jongeren en vrijwilligers te motiveren.
De taal van jongeren spreekt en verstaat.
Over goede contactuele vaardigheden beschikt en zijn weg weet in de sociale media.
Bereid is om op wisselende avonden te werken.
HBO werk- en denkniveau heeft of een relevante opleiding met werkervaring.

Wij bieden:
-

Een dienstverband van 20 uur per week in aanvang voor één jaar.
Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Zorg & Welzijn, schaal 8.

Interesse? Stuur voor 20 januari 2021 een motivatie en je CV naar: sollicitaties@welzijnbaarn.nl
Meer informatie? Masja van der Linden, jongerenwerker, 06-1091 2885 of www.welzijnbaarn.nl

