
 
 

                                                          
 

Jongerenwerker 
(28 - 36 uur per week) 

 

Wil jij een bijdrage leveren aan de groei van jongeren? Organiseer jij graag activiteiten met en 
voor jongeren? Ben jij communicatief vaardig met zowel jongeren als samenwerkingspartijen, 
zoals de gemeente, politie en politiek? Dan ben jij de jongerenwerker die Welzijn E25 zoekt! 
 
Als allround jongerenwerker werk je binnen een ambitieus team en ben je (mede) 
verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van diverse activiteiten voor jongeren uit 
Maassluis. Daarnaast werk je samen met het onderwijs en andere (maatschappelijke) partners.  
 
Welzijn E25 is ervan overtuigd dat iedereen een waardevolle bijdrage kan leveren aan de 
samenleving. Om dit te bereiken ondersteunen we onder andere jongeren waar nodig. Op die 
manier kunnen zij hun zelfredzaamheid vergroten en worden kansen op succes in de 
maatschappij vergroot. 
 
WAT VERWACHTEN WE VAN JOU?  
Je werkt vindplaatsgericht en zoekt in je ambulante rondes jongeren op straat op. 
Je activeert jongeren op een positieve manier, aansluitend bij hun leefwereld, behoeften en 
talenten. Je zoekt hiervoor afstemming met ketenpartners zoals handhaving, politie, en 
andere(vrijwilligers) organisaties en bewoners. 
Je richt je op het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten zowel in de buitenruimte als in het 
jongerencentrum. Je rapporteert over je werkzaamheden in ons dagrapportage systeem. 
Je voert projecten uit volgens geformuleerde doelstellingen en een plan van aanpak en 
rapporteert hierover. Je optimaliseert de hulp- en dienstverlening en speelt daarmee in op 
maatschappelijke ontwikkelingen.  
 
Verder beschik je over: 

- Een relevante afgeronde mbo-opleiding in de richting sociaal werk; 
- Aantoonbare ervaring in het jongerenwerk; 
- Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en groepsdynamische processen; 
- Flexibiliteit en bereidheid om veel in de avonduren en weekenden te werken; 
- Goede sociale vaardigheden om te kunnen netwerken; 
- Een klantgerichte en dienstverlenende instelling; 

 
WAT KUN JIJ VAN ONS VERWACHTEN? 
Als jongerenwerker heb je een afwisselende en uitdagende baan in een prettige werksfeer en 
open cultuur. Je dienstverband is bespreekbaar (minimaal 28 uur per week). De indicatieschaal 
bij indiensttreding is schaal 6 CAO Sociaal Werk 
 
MEER INFORMATIE 
Ben jij die positieve en proactieve jongerenwerker waar wij naar op zoek zijn? Dan komen we 
graag met je in contact! Je kunt je CV en motivatie vóór 8 januari 2021 mailen naar 
sollicitaties@welzijne25.nl . Voor vragen over de vacature kun je bellen naar Morad Aissati 
(Teamleider) tel: 06 10215961.  
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