VACATURE
JONGERENWERKER
(30 uur per week)

Wat ga je doen?
Je bent deel van het team Jongerenwerk en bouwt aan het
netwerk van jongeren, instanties en professionals. Je brengt
behoeftes, wensen en problemen in kaart, signaleert en
werkt aan een gevarieerd activiteitenaanbod waarbij
jongerenparticipatie een belangrijke rol speelt. Je
ontwikkelt activiteiten vanuit de behoefte van jongeren.
Je biedt praktische coaching en ondersteuning bij individuele
vraagstukken, ondersteunt vrijwilligers bij het opzetten en
uitvoeren van projecten.
Je stimuleert en ondersteunt jongeren bij de toeleiding naar
onderwijs, scholing en de arbeidsmarkt; en biedt leer/werk
en dagbesteding.

Wie ben jij?
Ben jij de jongerenwerker die we zoeken?
Geniet jij ervan als je jongeren motiveert om zichzelf te
durven zijn? Vind jij het een uitdaging om jongeren te
ondersteunen in hun ontwikkeling? Zoek jij een werkplek
waarbij je echt het verschil kan maken en jongeren ziet
groeien? Plaats jij kwetsbare jongeren in een kansrijke
positie? Faciliteer jij jongerenparticipatie en zorg je voor
zelfredzaamheid?
Ben jij intitiatiefrijk, inspirerend, overtuigend, creatief,
flexibel, motiverend en coachend en heb jij HBO werk en
denkniveau (SPH, MWD, CMV of Social Work? Mooi!
Laat dan nu alles vallen waar je mee bezig bent.

Wie zijn wij?
SWL is een onafhankelijke lokale welzijnsorganisatie voor
alle burgers, jong en oud, zelfstandig en kwetsbaar in de
gemeente Lochem. Onder het motto “de burger centraal”
versterkt en ondersteunt SWL bewoners en initiatieven.
SWL is een ondernemende welzijnsexpert, betrokken van
visie tot uitvoering. Wij staan voor:
Visionair denken, Zakelijke duidelijkheid, Gewoon doen!

Wat krijg je?
•

Een afwisselende, verantwoordelijke baan

•

•

Ruimte voor initiatief, persoonlijke ontwikkeling en
deskundigheidsbevordering
Een sociale, prettige werkomgeving met een team
van fijne collega’s
Goede arbeidsvoorwaarden, conform CAO
Sociaal Werk, met een 13e maand
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•

Een aanstelling in eerste instantie voor 1 jaar

•

•

Deze functie iets voor jou?
We horen graag wie jij bent en waarom je bij SWL wilt
werken. Mail je motivatie en CV voor 31 maart as naar:
sollicitaties@welzijnlochem.nl
De 1e gespreksronde is gepland op: 9 April 2020.
Vragen over deze leuke functie? Bel ons dan op
Telefoonnummer: 0573– 29 70 00,
Vraag naar Bram Buiting, directeur of Jaap van Drunen,
coördinator jongerenwerk.
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