
 
Jongerenwerker 24-32 uur (v/m)  
 
Je zoekt een werkplek waarbij je echt het verschil kan maken en jongeren ziet groeien. Je geniet als 
jongeren zichzelf durven zijn. Je versterkt de veerkracht van jongeren en bent in staat kwetsbare jongeren 
in een kansrijke positie te plaatsen. Je bent een doener en een aanpakker en gaat een uitdaging niet uit de 
weg. Je beweegt je gemakkelijk in de leefwereld van jongeren. Je stapt op hen af, ook in de avonduren. Je 
gebruikt sociale media voor je contacten met jongeren en hun omgeving. Je werkt altijd methodisch en 
cultuursensitief aan hun ontwikkeling: je biedt ruimte en geeft grenzen aan.  
Herken jij je hierin? Dan zoeken wij jou! 

Waar kom je te werken: 
Stichting Welzijn Nunspeet (SWN) is een brede welzijnsorganisatie voor iedereen van 0 tot 100 jaar. 
We werken met 13 collega’s, diverse stagiairs en vele vrijwilligers. Het doel is iedereen aan het sociaal-
maatschappelijk leven deel te laten nemen. Daarvoor heeft SWN een uitgebreid diensten- en 
activiteitenaanbod. De organisatie richt zich primair op mensen uit de gemeente Nunspeet, ongeacht 
leeftijd, afkomst, milieu, godsdienst of levensovertuiging. Team jongerenwerk bestaat uit vier 
gedreven en ervaren jongerenwerkers die door middel van activiteiten, inloop, trainingen, workshops, 
groepen en individuele begeleiding van betekenis willen zijn voor de jeugd van Nunspeet. 
 
Wat ga je doen/ functie omschrijving: 

- Je legt contact en bouwt een betekenisvolle relatie op met jongeren. 
- Je draait mee in de jongerencentra in Nunspeet en Elspeet. 
- Je bent mede verantwoordelijk voor het opzetten en ontwikkelen van activiteiten voor jeugd.  
- Je zet je met name in op sociaal emotionele ontwikkeling en vaardigheden. 
- Je ontvangt jongeren bij activiteiten, maar trekt er ook op uit om hen te ontmoeten op school 

of thuis (outreachend werken). 
- Je promoot je eigen activiteiten en waar nodig houd je administratie bij.  
- Je werkt wekelijks minimaal 2 avonden, en af en toe ook in de weekenden.  
- Je draagt bij aan teambrede taken.  

 
Wat heb je nodig/ vaardigheden: 

- Je beschikt over een afgeronde opleiding binnen het sociaal domein als sociaal werker of 
jeugdzorgwerker.  

- Je bent in staat te signaleren en weet passende interventies in te zetten. 
- Je hebt zicht op groepsprocessen.  
- Je bent authentiek en oprecht betrokken bij de doelgroep.  
- Je kunt goed zelfstandig en methodisch werken. 
- Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden. 
- Je hebt een open blik ten opzichte van de hele Nunspeetse bevolking en bent erop gericht dat 

een ieder zijn plek zal vinden binnen deze samenleving.  
- Je bent digitaal vaardig en gebruikt sociale media in de contacten met jongeren.  
- Je beschikt over organisatorische kwaliteiten. 
- Je bent flexibel, ondernemend en veerkrachtig.  
- Je bent in het bezit van een rijbewijs en het hebben van een auto is een pré.  

Wat staat er tegenover?/ Wat hebben we te bieden? 
Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met kans op verlenging.  



• Het betreft een functie voor 24 uur per week en je werkt bij voorkeur op dinsdag, donderdag 
en vrijdag. Exacte tijden en overige werkdag(en) worden in overleg bepaald. Meer uren (tot 32 
uur) zijn bespreekbaar). Ingangsdatum bij voorkeur: 1 februari 2023 

• Een salaris afhankelijk van ervaring conform de CAO Sociaal Werk, op basis van opleiding en 
passende werkervaring. 

Enthousiast? 
• Mail voor zo snel mogelijk in ieder geval je CV en je motivatie waarin je laat zien waarom jij bij 

deze vacature past naar info@welzijnnunspeet.nl  
• We reageren direct en nodigen je uit, als we denken dat je bij de functie past. Zo lang deze 

functie op onze website staat, staat de vacature nog open. 

Voor nadere informatie over de functie kun je terecht bij Egbert Ribberink, tel: 06-5712 9394. 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@welzijnnunspeet.nl

