VACATURE JONGERENWERKER

Interim Teamleider voor 28 uur per week
Ben jij een ervaren teamleider die voor de komende maanden met een enthousiast team
aan de slag wil gaan voor de inwoners van Vlaardingen?
Neem dan direct contact op met GertJan Leideman, manager wijkteams 06 25096221.
Of kijk op de website http://wijkteamsvlaardingen.nl/ voor meer inspirerende informatie.

Minters is op zoek naar een:
Jongerenwerker (m/v) voor 32 uur per week
Met lef en nieuwe ideeën
Minters is een belangrijke speler in de regio Nieuwe Waterweg Noord waar het gaat om het
vroegtijdig opsporen van kansen om de eigen kracht van burgers te vergroten en in het bieden van
laagdrempelige ondersteuning binnen het Sociaal Domein. Dat gebeurt onder andere in de wijken op
de scholen en bij huisartsenpraktijken. Minters versterkt de zelfredzaamheid van burgers, zodat er
geen of zo min mogelijk zwaardere of duurdere hulpverlening nodig is: niet problematiseren, maar
normaliseren. Minters gelooft in kwaliteit door transparantie en ondernemerschap. Minters streeft
ernaar om landelijk tot de meest professionele en ondernemende maatschappelijke dienstverleners te
behoren.

Doel van de functie
Minters zoekt een innovatieve jongerenwerker, die een belangrijke steun in de rug wil zijn voor de
inwoners van Vlaardingen. Als jongerenwerker ben je sterk in het leggen van contact en werk je met
bewoners aan zelfstandigheid en maatschappelijke participatie. Je bent de ogen en oren van de stad.
Je bent op de hoogte van maatschappelijke ontwikkelingen en signaleert trends. Als jongerenwerker
heb je een belangrijke preventieve rol. Het is belangrijk dat je stevig in je schoenen staat en je
staande weet te houden tussen bewoners, gemeente en organisaties/instellingen. Als
jongerenwerker ben je in staat verbindingen te zien en koppelingen te maken tussen de vraag van
bewoners/gemeente, huidig aanbod en nieuwe initiatieven.
Wat ga je doen
Je werkt met vijf andere jongerenwerkers samen binnen het team Participatie. Dit team bestaat
verder uit vijf participatie-/opbouwwerkers. Daarnaast ben je gekoppeld aan een wijkteam. Samen
met het wijkteam bied je vanuit jouw eigen rol en expertise ondersteuning aan bewoners.

Dit kan zijn in de vorm van jongeren coaching, het begeleiden van groepen jongeren bij activiteiten of
het geven van advies bij overlast gevende groepen. Je bent flexibel inzetbaar en minstens een avond
per week beschikbaar. Je voelt je goed tussen groepen jongeren in de stad en legt makkelijk contact
met individuele jongeren.
Wat is je achtergrond?
Je beschikt over:
 2 jaar ervaring in een soortgelijke functie.
 Een afgeronde opleiding HBO bij voorkeur: Social Work.
 Signalerende vaardigheden voor het in kaart brengen van stedelijke problematiek.
 Vaardigheden om actief mee te denken over de ontwikkeling van het jongerenwerk in
Vlaardingen.
 Kennis van groepsdynamiek en individuele coaching.
 Stressbestendigheid, flexibiliteit en improvisatievermogen.
 Lef, doorzettingsvermogen en weet anderen te enthousiasmeren.
 Kennis van de samenleving in Vlaardingen is een pré.
Wij bieden
Een functie, waarin je de opgedane kennis en ervaring optimaal kan inzetten in een organisatie met
een groot netwerk waar proactief wordt gewerkt aan de zelfredzaamheid van mensen binnen het
sociaal domein.
Arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO Sociaal Werk (Welzijn en Maatschappelijke
Dienstverlening). De functie is gewaardeerd in schaal 8.

Meer weten of direct solliciteren
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met mevrouw Nicole van der Wal,
teamleider Participatie via 010 – 4351022. Voor meer informatie over Minters zie
http://www.minters.nl Heb je belangstelling in deze vacature en voldoe je aan de functie-eisen,
solliciteer dan door je motivatiebrief en CV te mailen naar mevrouw Adriane Polman
(adriane.polman@minters.nl). We ontvangen jouw reactie graag uiterlijk 22 juni 2018.

