Miks welzijn kent een grote betrokkenheid bij de lokale gemeenschap en speelt in op relevante
maatschappelijke ontwikkelingen. Wij vinden dat iedereen er toe doet. Vanuit deze overtuiging zetten wij
ons elke dag met passie in voor inwoners van De Fryske Marren. Jong of oud, gezond of kwetsbaar, rijk of
arm; iedereen verdient een gezond, sociaal en vitaal leven. Een sterke samenleving bouw je niet alleen.
We werken samen met de hele gemeenschap en zorgen voor de juiste verbindingen. We geven mensen
het juiste zetje naar eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Dit doen we op maat, met kennis en
met hart voor mensen.
Het team Jongerenwerk zoekt een nieuwe enthousiaste collega voor de functie van:
Jongerenwerker
20 uren per week
Functie-informatie:
Het gaat in deze functie specifiek om de taken:
• Jongeren coaching
• Ambulant jongerenwerk
• Jongerenwerk op school
Functie-inhoud
• Jongeren coaching:
Door coaching te bieden maken jongeren minder of geen gebruik van hulpverlening.
• Ambulant jongerenwerk:
Vroegtijdig signaleren of er problemen spelen bij jongeren en hierop anticiperen.
• Jongerenwerk op school:
Wekelijkse aanwezig zijn op de scholen in Joure voor voortgezet onderwijs.
Samen met jongeren activiteiten organiseren of jongeren lichte ondersteuning bieden indien nodig.
• Contacten leggen en onderhouden met groepen jongeren
• Het begeleiden, motiveren en ondersteunen van vrijwilligers en werkgroepen
• Organiseren van thema gerichte activiteiten samen met vrijwilligers.
• Samenwerken met collega’s op diverse terreinen.
• Contacten onderhouden met relevante andere instellingen, netwerkontwikkeling
• Signaleren van nieuwe ontwikkelingen en dit kunnen vertalen naar nieuwe activiteiten
Functie-eisen
• HBO werk en denk niveau
• Een flexibele houding en planning/organisatie vermogen
• Affiniteit en ervaring met de doelgroep
• Kunnen samenwerken met vrijwilligers en beroepskrachten
• Bereidheid te werken op 1 of 2 avonden in de week
• Een positieve houding ten opzichte van de Friese taal
• in bezit van rijbewijs B
Wij bieden
• Een aanstelling van 20 uur per week in eerste instantie tot 31 dec. 2018 met mogelijke verlenging
in 2019
• Inschaling conform de CAO Welzijn en afhankelijk van opleiding en ervaring
• Een persoonsgerichte organisatie met mogelijkheid voor werkbegeleiding, scholing en
deskundigheidsbevordering
• Een prima werksfeer met enthousiaste, betrokken en motiverende collega’s
Sollicitaties kunt u sturen naar Margriet de Vries, Medewerker P&O mdevries@miks-welzijn.nl.
De sluitingsdatum is 30 april 2018. De gesprekken vinden plaats op dinsdag 15 mei. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met Yvonne Veldkamp, Jongerenwerker 0513-414593, aanwezig op dinsdag en
donderdag of via onze website: www.miks-welzijn.nl.

