Ben je een ervaren jongerenwerker die eigenaarschap over eigen leven belangrijk vindt en dit bij
anderen stimuleert? Ben je op zoek naar een afwisselende baan in een omgeving die volop in
ontwikkeling is?
Dan zijn wij voor het sociaal team in Eelde, Paterswolde en Eelderwolde op zoek naar jou!

Jongerenwerker
In de gemeente Tynaarlo zijn sociale teams de spil in het dorp voor hulp- en
ondersteuningsvragen van inwoners. In de teams is naast deze vacature voor jongerenwerk de
volgende expertise aanwezig: WMO, maatschappelijk werk, opbouwwerk en MEE-consulentschap.
De ondersteuning is gericht op het stimuleren en vergroten van zelfredzaamheid/ participatie van
inwoners én het versterken van de sociale cohesie in de dorpen. Voor jeugdwetzaken hebben we
een Expertise Team Jeugd waar we integraal mee samenwerken.
Waar bestaat het werk uit?
Als jongerenwerker heb je een groot netwerk en ga je op signalen af waar jongeren preventief
ondersteund kunnen worden. Je bent veel in de dorpen aanwezig, zowel op straat als bij relevante
organisaties om met jongeren in contact te komen. Zo weet je wat er speelt en waar behoefte aan
is. Je organiseert vraaggericht en samen met jongeren activiteiten.
Je voert gesprekken met jongeren en soms hun ouders die een hulpvraag hebben.
Je bent een belangrijke schakel bij het terugbrengen van overlast van jongeren in wijken. Je komt
daarbij samen met jongeren, omwonenden en overige betrokken partijen tot oplossingen.
Waar nodig betrek je andere partijen zoals het expertise team jeugd of een huisarts. Je indiceert
ook aanvullende ondersteuning die volgens jou nodig zijn in het gezin van de jongere.
Wie ben jij?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent een stevige persoonlijkheid die makkelijk aansluiting vindt bij jongeren
Je zoekt jongeren actief op en weet hen laagdrempelig te benaderen
Je houdt van netwerken en bent een teamplayer die ook prima zelfstandig kan werken
Je hebt een flexibele instelling en bent bereid om op avonden te werken wanneer dat
nodig is
Je wilt graag investeren in een goede samenwerking met sociale partners waaronder
partijen als politie en de gemeente
Je weet anderen te betrekken en te enthousiasmeren
Je beschikt over humor en relativeringsvermogen
Je bent creatief in het vinden van oplossingen en het op de kaart zetten van het
jongerenwerk in Eelde, Paterswolde en Eelderwolde
Je bent inzetbaar voor individuele casussen rondom jongeren en hebt affiniteit met WMO
Welzijn nieuwe stijl

Wat vragen we in ieder geval?
•
•
•

Een afgeronde relevantie sociale HBO-opleiding harde eis
Ruime ervaring als jongerenwerker/ opbouwwerker of ambulant sociaal werker met
doelgroep jongeren harde eis
Visie op het jongerenwerk en wat het werk nodig heeft om tot resultaten te komen

Wat bieden we:
•
•
•
•

Een dienstverband van 36 uur per week (22 uur structurele formatie en 14 uur
ziektevervanging tot in ieder geval 1 januari 2019)
Een jaarcontract met mogelijkheid tot verlenging bij goed functioneren.
Salaris: het salaris is gebaseerd op schaal 8, cao Sociaal Werk maximaal € 3624 ,- bruto
bij 36 uur per week. Inpassing is afhankelijk van kennis en ervaring en wordt in overleg
bepaald.
Er zijn trainings- en bijscholingsmogelijkheden, een loopbaanbudget en een Individueel
Keuze Budget.

Overige Informatie:
Het jongerenwerk binnen Sociaal Team Eelde/Paterswolde wordt verzorgd door Trias. Je treedt
daarom in dienst bij deze organisatie. Trias is bestuurlijk gefuseerd met SPiNN en MJD en zijn
samen verbonden onder de naam Vlechter. De drie stichtingen zijn alle maatschappelijk
ondernemende organisaties zonder winstoogmerk, werkzaam in Noord-Nederland.
De functionele aansturing in het dagelijks werk wordt verzorgd door de Gemeente Tynaarlo.
De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet waarbij interne kandidaten een
voorrangspositie hebben.
Een verklaring omtrent gedrag is onderdeel van de aanstellingsprocedure.
Meer weten?
Neem contact op met Liesbeth Tieland, teamleider sociale teams via 06-55245755 of Rob Prins,
manager Trias via 06-51927247
Reactie:
Direct overtuigd? Solliciteer dan uiterlijk woensdag 31 oktober 2018 met een brief of filmpje waarin
jij ons overtuigd van waarom jij graag in sociaal team Eelde Paterswolde als jongerenwerker aan
de slag wilt en wat jij daar bij wilt gaan dragen. We horen of lezen ook graag iets over jouw visie
op het jongerenwerk. Je kunt dit doen via hr@stichtingvlechter.nl.
We maken graag kennis met geselecteerde kandidaten op donderdagmiddag 8 november 2018.

