
    

 

  

  

 

 

 

 

VACATURE Jongerenwerker HBO  

32 uur 

 

Sta je stevig in je schoenen en ga je makkelijk het gesprek aan met groepen jongeren? Kan je 

zelfstandig werken binnen een ambitieus team, richting geven en meebouwen aan een 

vernieuwende welzijnsorganisatie? Kan je ook nog methodisch werken op een resultaatgerichte 

manier? Lees dan vooral verder! 

 

Je nieuwe baan!  

Wij zoeken een energieke jongerenwerker die van aanpakken weet. Samen met collega’s vanuit het 

integrale welzijnsteam Devel, dat zich specifiek richt op de wijken Nederhoven, Heer Oudelands 

Ambacht en Heerjansdam, weet jij jouw doelgroep te bereiken. Je speelt creatief in op thema’s als 

gezonde leefstijl, seksuele diversiteit en talentontwikkeling. Je stimuleert en coördineert de inzet van 

vrijwilligers en begeleidt de Kidsclub wekelijks. Je zet in op de preventieve groepsaanpak in 

verschillende accommodaties in Zwijndrecht en je sluit aan bij integrale overleggen met lokale 

netwerkpartners. Je analyseert groepsgedrag en weet dat bij te sturen. Je kan problemen in het 

opgroeien signaleren en je kan de juiste (sociale) verbindingen leggen. Daarnaast zet je ook een 

samenwerking met het voortgezet onderwijs op touw!  

 

Wie ben jij?  

- In bezit van een afgeronde HBO-diploma in Sociaal Werk;  

- Ervaring is een pré;  

- Kennis van en inzicht in jongerenculturen;  

- Werken in de vrije tijd van jongeren, dat wil zeggen gemiddeld 3 avonden per week en/of in het 

weekend. Maar ook tijdens de schoolvakanties werken, hoort bij de functie;  

- Je bent representatief voor de organisatie;  

- Je bent innovatief, ondernemend in je handelen en je hebt een resultaatgerichte werkwijze;  

- Je hebt het vermogen mensen te stimuleren en motiveren en je bent in staat een goede en veilige 

sfeer te creëren;  

- Tot slot ben je collegiaal, leergierig en heb je gevoel voor humor en een open flexibele instelling. 

 

Wie zijn wij?  

Diverz is een brede welzijnsorganisatie en LHBTIQ+ vriendelijk. Wij richten ons op maatschappelijke 

activering en participatie van diverse doelgroepen, zoals jongeren, ouderen, vrouwen en culturele 

minderheden. Het bieden van sport, spel en (culturele) ontmoetingsgelegenheden kan onze 

doelgroepen hierbij ondersteunen. Dit doen we met zelfsturende teams. Samen met inwoners, 

vrijwilligers en andere professionele (hulpverlenende)organisaties versterkt Diverz de eigen kracht 

van inwoners en draagt de organisatie bij aan de zelfredzaamheid. 

 

  



 

 

 

 

 

 

Wat krijg je van ons?  

- Een jaarcontract 

- Salaris in schaal 8 van de CAO Sociaal Werk 

- Reiskostenvergoeding 

- Een individueel keuzebudget van ongeveer 18% van je brutosalaris 

- Een loopbaanbudget van 1,5% van je salaris 

- Ruimte om jezelf te ontwikkelen via cursussen en trainingen. 

 

Iets voor jou?  

Enthousiast geworden? Stuur dan vóór 13 maart je motivatiebrief + CV naar Jolien Fiegel via 

personeel@diverz.info. Heb je vragen over de functie, bel dan gerust met Joanna Henraat via het 

mobiele telefoonnummer 06 33 61 67 02. 

 

Voor deze functie is het kunnen voorleggen van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag verplicht. 

 

Werving- en selectiebureau? Bedankt voor het meedenken, maar wij werven graag zelf  

onze kandidaten. 


