VACATURE
Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland is een organisatie voor sociaal werk, gericht op jongeren in 15
gemeenten in Zuid-Holland. Wij zijn deskundigen op het gebied van jeugd en jongeren en hun dynamische
leefomgeving. Wij zijn dé verbindende factor. Wij zetten onze passie, kennis en ervaring in ten behoeve van jeugd,
jongeren en hun dynamische leefomgeving. Wij richten ons op de (beleids-) vraag. We bieden lokaal maatwerk (advies)
vanuit onze expertise en zijn zowel regionaal als landelijk inzetbaar. We maken gebruik van de capaciteit van onze
doelgroepen en hun sociale omgeving om te bereiken dat zij optimaal kunnen participeren in de maatschappij. We
maken dit maatschappelijk kapitaal zichtbaar.

Voor 2018 is personeelsformatie beschikbaar gekomen in enkele gemeenten in ons werkgebied .
Wij zijn opzoek naar enthousiaste kandidaten voor de functie van

Jongerenwerker
(niveau SCW 3)
Er is plek voor meerdere collega’s. Aanstelling op basis van deeltijd of voltijd behoort tot de mogelijkheden.
Formatieruimte (indicatief) per gemeente: Krimpen aan den IJssel( 16 uur), Lansingerland (8 uur), Voorschoten (18
uur), Waddinxveen (12 uur ) en Wassenaar (18 uur).
Werken in twee teams of gemeenten behoort tot de mogelijkheden.
Wat doen we……:
Ons jongerenwerk is breed. We leveren ambulant jongerenwerk, doen jongerenwerk in accommodaties en
jongerenwerk op scholen. We coachen jongeren bij het ontwikkelen van zelfredzaamheid en het benutten talenten.
We maken werk van participatie en we leveren informatie in het kader van voorlichting en preventie. We maken deel
uit van netwerken in het sociaal domein en werken daar nauw samen met partners op het gebied van welzijn en zorg.
Wij kennen de doelgroep en zorgen vaak voor een brug naar andere organisaties die de doelgroep iets te bieden
hebben.
Wat vragen we….:
HBO werk- en denkniveau met daarbij een passende, afgeronde opleiding.
Dat je bekend bent en ervaring hebt met ons werkveld.
Dat je snel inzetbaar bent.
Je bent flexibel inzetbaar en bereid om ook avond- en weekendwerk te verrichten
Contactueel en sociaal vaardig, integer, coachingsvaardigheden, netwerker.
Je bent ondernemend en je kunt prestatiegericht werken.
Organisatorisch vermogen.
Dat je zelfstandig en in teamverband kunt werken.
Gevoel voor verantwoordelijkheid.
Wat bieden we …..:
Een aanstelling voor bepaalde tijd. Voorlopig gaat het om ziektever vanging, maar bij gebleken geschiktheid
ontstaat er serieus uitzicht op verlenging van het dienstverband;
Arbeidsvoorwaarden conform cao SociaalWerk
Prettige werkomgeving in een dynamische, flexibele en vakgespecialiseerde organisatie;
Als medewerker van de stichting maak je deel uit van een groot team met jongerenwerkers die actief zijn
voor diverse gemeenten in de provincie Zuid-Holland;
De stichting besteedt in het kader van kwaliteit, ontwikkeling en duurzaam inzetbaarheid veel aandacht aan
ontplooiingsmogelijkheden van medewerkers.
Reacties:
Solliciteren kan door een gemotiveerde brief en CV te sturen naar Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland,
t.a.v. personeelszaken, Noordkade 64a, 2741 EZ Waddinxveen of per e-mail naar personeelszaken@stjjmh.nl .

