
Jij weet wat de jeugd bezighoudt want je kunt je verplaatsen in hun leefwereld. Met
name de leefwereld van de kwetsbare jongeren. Daar kun jij het verschil maken. Jij
wordt hun aanspreekpunt, hun coach en hun link naar de overheid en school.  

Als jongerenwerker heb je een unieke rol, waarbij je écht naast jongeren staat. Je
ontmoet hen op straat, op school, in het jongerencentrum, maar ook op social media.
Zo weet je wat er speelt in de leefwereld van de jongeren die je spreekt. 

Samen met collega’s ben je er voor jongeren van 12 t/m 27 jaar. In de BUCH-
gemeenten, dat zijn Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo, zien we veel verschillende
groepen jongeren. Je bent sterk in contact leggen met jongeren, wat de vraag, de
behoefte of culturele achtergrond ook is. Sommige jongeren vertrouwen de
hulpverlening niet. Maar jij weet als jongerenwerker vertrouwen te winnen zodat je
samen aan de slag kunt gaan. 

Jij bent de schakel tussen jongeren en andere inwoners. Je herkent talent en stimuleert
jongeren om zelf de handen uit de mouwen te steken. Je bouwt mee aan een sterk
netwerk. Je betrekt ketenpartners, inwoners, ondernemers, scholen en sportclubs om
er samen voor te zorgen dat jongeren worden gezien, gesteund en gewaardeerd.

Sta je zelf stevig in het leven en in je schoenen, ga je een uitdaging niet uit de weg? Kun
jij jongeren stimuleren maar ook begrenzen waar nodig? 
Dan zien we je graag als onze nieuwe collega! 

Jongerenwerkers 
18-30 uur per week

In de BUCH zijn we opzoek naar sterke



Een leuke dynamische werkplek in één of meerdere gemeenten binnen de BUCH;
Je wordt onderdeel van een enthousiast team jongerenwerkers;
Je krijgt vrijheid en zelfstandigheid in deze functie, maar kunt ook terugvallen op
collega’s;
Werkdagen worden zoveel mogelijk in overleg ingedeeld;
Contract voor minimaal 18 en maximaal 30 uur per week;
Een salaris van € 2.348,- tot € 3.961,- bruto per maand bij 36 uur per week volgens
schaal 6 of 8 van de cao Sociaal Werk. Dit is afhankelijk van de afgeronde opleiding
en werkervaring. 
Arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar, met kans op verlenging;
Een Individueel Keuzebudget met o.a. loopbaanbudget, pensioenfonds en
eindejaarsuitkering;
Een mobiele telefoon en laptop voor het werk

Een afgeronde opleiding Hbo-opleiding of Mbo-opleiding binnen sociaal werk
Hbo werk- en denkniveau 
Flexibele beschikbaarheid van minimaal 2 avonden
Je hebt kennis van individuele- en groepsbegeleidingsmethodieken. 
Je hebt het vermogen om het gedrag van groepen positief te beïnvloeden;
Je hebt ervaring in het outreachend werken met jongeren;
Je bent op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen onder jongeren.

Wij bieden

Wij vragen

Informatie & solliciteren
Klinkt dit als jouw nieuwe baan? Wacht dan niet en solliciteer direct. En omdat niemand
volmaakt is, vragen we je om ook te solliciteren als niet aan het hele eisenpakket
voldoet. We laten ons graag overtuigen.

Stuur je CV met motivatie uiterlijk 20 april 2022 naar Nico Mudde
(n.mudde@welzijnbergen.nl), coördinator jongerenwerk bij Stichting Welzijn Bergen.
Gesprekken zullen worden gepland op dinsdagmiddag 26 april. 

Heb je vragen vooraf? Neem gerust contact op met Nico via WhatsApp of telefonisch op
nummer 06 53532358.


