Wie zijn wij?

Wij zijn op zoek naar een
Jongerenwerker
voor 30 uur per week

Stichting Facet Ridderkerk is
dé welzijnsorganisatie binnen
de gemeente Ridderkerk. We
werken samen met de gemeente
en verschillende organisaties op
het gebied van sport, recreatie,
jongerenwerk, ouderenwerk,
wijkwerk, vrijwilligerswerk
en maatschappelijke
dienstverlening. Voorop staat dat
we samen met de inwoners van
Ridderkerk willen werken aan
een fijne en sociale leefomgeving
waar iedereen zijn (vrije) tijd
zinvol kan besteden.

Facet Ridderkerk
Schoutstraat 5
2981 EZ Ridderkerk
0180 - 432 350
info@facetridderkerk.nl

Werkzaamheden
Als jongerenwerker ben je bezig met maatschappelijke
activering, participatie en het vergroten van de
zelfredzaamheid van met name kinderen en jongeren tot
23 jaar. Je signaleert wensen en problemen, ontwikkelt
projecten en activiteiten en voert deze uit, optimaliseert de
dienstverlening en ontwikkelt en onderhoudt een netwerk.

Wij zoeken een kandidaat die:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beschikt over een voor de functie relevante opleiding op
minimaal MBO 4 werk- en denkniveau;
de taal spreekt van de jongeren;
zich goed staande weet te houden tussen verschillende
mensen, culturen en organisaties;
beschikt over aantoonbare coachende vaardigheden;
activiteiten kan organiseren;
stressbestendig en flexibel is;
bereid is om minstens drie avonden per week te werken;
feeling heeft met de couleur locale van Ridderkerk;
tenminste drie jaar recente werkervaring heeft binnen de
branche.

Wij bieden:
•
•
•

Een voorlopig tijdelijk contract voor 7 maanden, met
uitzicht op verlenging;
Een salaris conform de CAO Sociaal Werk;
Een prettige werkomgeving.

Meer informatie:
Neem voor meer informatie contact op met Marjolijn Brouw
(tot 27 juni) of Leslie Hartman (vanaf 28 juni) via 0180 - 432
350. Het functieprofiel is op te vragen bij Marjolijn Brouw via
Marjolijn.Brouw@facetridderkerk.nl.

Geïnteresseerd?
Stuur je motivatiebrief voorzien van CV en foto naar
Marjolijn.Brouw@facetridderkerk.nl (tot 27 juni) of
Leslie.Hartman@facetridderkerk.nl (vanaf 28 juni).
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