Jongerenwerker (SCW 3)
16 uur per week
Wij zijn op zoek naar een enthousiast persoon die het team van Buurtcentrum De Tulp en tegelijkertijd het
jongerenwerkteam van Haarlem Effect komt versterken.
Wie zijn wij?
Haarlem Effect is een Haarlemse welzijnsorganisatie. Buurtbewoners worden zoveel mogelijk gestimuleerd
om deel te nemen aan activiteiten in de wijk. We werken nauw samen met andere organisaties, bedrijven
en burgerinitiatieven, zodat buurtbewoners zich veilig en op hun gemak voelen. Jong en oud bieden we
uitdagend vrijwilligerswerk en vrijetijdsbesteding en een inspirerende plek om anderen te kunnen
ontmoeten. Op maat kijken we waar wensen en behoeften van buurtbewoners kunnen aansluiten bij wat
er al in de buurt is.
In opdracht van de gemeente Haarlem voeren we dit werk uit op verschillende plekken in de stad: in
wijkcentra, peuterspeelzalen, speeltuinen en jongerencentra, maar ook in de wijk en op locaties van de
samenwerkingspartners, zoals scholen en zorgcentra.
Wat ga je doen?
Buurtcentrum De Tulp staat middenin de oude kern van volksbuurt Het Rozenprieel. Het centrum herbergt
allerlei activiteiten voor uiteenlopende doelgroepen, van jong tot oud. Als jongerenwerker richt jij je op
jongeren vanaf 10 tot circa 23 jaar.
Als jongerenwerker spreek je de taal van jongeren en van de buurt, stimuleer je hun persoonlijke en
sociale ontwikkeling, behartig je hun belangen en geef je grenzen aan. Jongerenwerk is daarmee een
instrument om de kwetsbare jongeren de kans te geven op te groeien tot betrokken, actieve en zelfstandige
volwassenen.
Samen met jongeren en vertegenwoordigers van samenwerkingspartners zoals Streetcornerwork,
SportSupport en het CJG wordt het aanbod voor jongeren in de buurt vormgegeven. De nadruk ligt op
vraaggericht in plaats van aanbodgericht werken. Als jongerenwerker organiseer jij veelzijdige activiteiten:
van speurtocht tot een straatvoetbaltoernooi, van voorlichting over drugs en alcohol tot jamsessies. De
rode draad is altijd de persoonlijke vorming van de jeugd.
Onze jongerenwerker:
- stimuleert tot talentontwikkeling;
- helpt mee aan het opbouwen van een sociaal netwerk;
- fungeert als rolmodel;
- helpt bij het aanpakken van persoonlijke en sociale problemen;
- is gericht op het vinden van positieve vormen van vrijetijdsbesteding;
- is gericht op het bevorderen van de actieve participatie in de samenleving;
- helpt bij het vinden van een toekomstperspectief.

Herken jij jezelf hierin?
- je bent in het bezit van een relevant HBO diploma;
- je bent ondernemend en komt als teamplayer goed tot je recht;
- je bent in staat signalen te vertalen naar vragen, wensen, knelpunten én oplossingen;
- je bent daadkrachtig en resultaatgericht;
- je bent communicatief en sociaal vaardig waarbij je gemakkelijk een praatje aangaat (met diverse
subculturen) en makkelijk benaderbaar bent voor jongeren;
- je hebt van nature een goede klik met jongeren die grenzen opzoeken;
- je bent in staat om een goede sfeer te realiseren en conflict-oplossend te werken;
- je hebt affiniteit met volksbuurten;
- je hebt oog voor de behoefte aan hulp- en dienstverlening van gezinnen;
- je denkt out of the (kick)box en bent zelfbewust;
- flexibiliteit is voor jou vanzelfsprekend.

Wat bieden wij jou?
Een afwisselende baan binnen een professioneel en enthousiast team. Deze functie is ingeschaald,
conform CAO Sociaal Werk, in schaal 8 (€2.712 - € 3.864 obv 36 uur).
Daarnaast beschik je over een Individueel Keuzebudget waarin naast het vakantiegeld 8% ook een
eindejaarsuitkering van 8,3% is opgenomen en is er ruimte om jezelf te ontwikkelen middels het
loopbaanbudget (1,5%).
Tevens zijn er mogelijkheden om de werkzaamheden uit te breiden binnen het domein van 0 - 23 jaar.
Solliciteren of meer weten?
Spreekt deze vacature je aan? Solliciteren op bovenstaande vacature kan tot 10 augustus 2020 door je
motivatiebrief en cv te sturen naar werving@haarlemeffect.nl ovv vacature jongerenwerker. Voor meer
informatie kun je contact opnemen met Ragna Stegenga (14 t/m 17 juli en 28 t/m 31 juli) 06-39837394 of
Lodewijk de Ruijter (van 3 t/m 7 augustus), 06-48431002.
De gesprekken zijn gepland in de week van 17 augustus.

Haarlem Effect streeft ernaar om in haar personeelssamenstelling een afspiegeling te vormen van de samenleving.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.

