Op dit moment heeft Jeugd-Punt twee vacatures voor de gemeente Stichtse Vecht en de gemeente
Alblasserdam, met ingang van 1 april 2019.
We roepen geïnteresseerde jongeren(opbouw)werkers op om ons een sollicitatie met CV te sturen.

JONGERENWERKERS / JONGERENOPBOUWWERKERS
(tussen 24 en 32 uur per week)
Functie-eisen:
• Visie op actueel jongeren(opbouw)werk
• Ervaring in het jongerenwerk.
• Actieve, outreachende houding.
• Hoge mate van zelfstandig werken, in samenspraak met de teamleider.
• Projectmatig en resultaatgericht werken.
• Ervaring met jongerencoaching.
• Opereren in lokale netwerken.
Algemeen profiel:
Wij zijn op zoek naar een collega die graag wil en kan werken in een kleine dynamische organisatie, die
gespecialiseerd is op het terrein van jeugd. We gaan ervan uit dat de visie en werkwijze van Jeugd-Punt wordt
onderschreven en snel eigen wordt gemaakt. Dat vraagt een actieve en veelal creatieve houding en werkwijze
in de realisatie van opdrachten. Hierbij vinden we competenties in kennis, houding en vaardigheden minstens zo
belangrijk als opleiding en ervaring.
Voor de gemeente Stichtse Vecht zoeken we een jongerenwerker met een sterk outreachend karakter, die
stevig in zijn/haar schoenen staat in de contacten met de jeugd op straat. Iemand die enerzijds ervaring heeft
zich als jongerenopbouwwerker te manifesteren in de lokale netwerken en anderzijds bedreven is in individuele
jongerencoaching.
Voor de gemeente Alblasserdam zoeken we een allrounder, die zich zowel op straat thuis voelt als bij het
Centrum voor Jeugd en gezin. De jongerenwerker kan lokale vragen en ontwikkelingen vertalen in aanpakken
voor en met bewoners, tieners en jongeren. In Alblasserdam wordt gewerkt met een samenlevingsagenda.
Samen met die samenleving wordt vorm gegeven aan het beleid en worden problemen opgelost. Dit vergt van
de jongerenwerker stevige communicatieve eigenschappen, maar ook eigenwijsheid en doorzettingsvermogen.
Je kunt opereren in netwerken, bent vaardig in individuele coaching en outreachend ambulant werken én je
hebt bovenal passie met onze doelgroepen. De werkzaamheden vragen in ieder geval ook inzetbaarheid in de
avonduren en incidenteel in het weekend.
Opleidingseisen:
Afgeronde HBO CMV, Social Work of vergelijkbare opleiding.
Bezit van een rijbewijs en auto is zeer wenselijk.
Salarisindicatie:
CAO-Welzijn, inschaling is afhankelijk van aanwezige competenties, opleiding en ervaring.
Sollicitatiebrieven en CV graag voor 22 februari 2019 sturen naar:
Jeugd-Punt, t.a.v. de sollicitatiecommissie, Niasstraat 1, 3531 WR Utrecht.
E-mailen mag natuurlijk ook: info@jeugd-punt.nl.
De sollicitatiegesprekken staan gepland op dinsdag 26 februari en donderdag 28 februari.
Voor meer informatie over deze vacatures kun je bellen met teamleider Ellis van Tilburg: 06 10120162, over de
functie in de gemeente Stichtse Vecht en met teamleider Corinne Derks: 06 49326164, over de gemeente
Alblasserdam.
Voor meer informatie over Jeugd-Punt, zie onze website: www.jeugd-punt.nl.

