Wie zijn wij
Stichting Kulturhus Westervoort (SKW) is de overkoepelende organisatie die onder meer de exploitatie van
Kulturhus De Nieuwhof en jongerencentrum Creon verzorgt. SKW heeft als doel een bijdrage te leveren aan
het sociale en maatschappelijke leven in Westervoort door het initiëren en/of faciliteren van activiteiten en
organisaties die de sociaal-maatschappelijke structuur (verder) versterken.
Ons jongerenwerk en jongerencoaching richt zich op de doelgroep jongeren van 10 t/m 23 jaar en is daarnaast
een belangrijke schakel tussen de gemeente en de Westervoortse samenleving. Jongerenwerk en
jongerencoaching worden uitgevoerd vanuit jongerencentrum Creon in een klein team, in samenwerking met
onder meer combinatiefunctionarissen sport, meer dan 25 vrijwilligers en vele stagiaires.
Wij zoeken een nieuwe collega voor de functie:

Coördinator Jongerenwerk & Jongerencoaching – 28 tot 32 uur
De jongerenwerker is een actieve, ondernemende collega die van verbinden en aanpakken houdt. Je hebt ruime
ervaring in het jongerenwerk en in de aansturing van een team. Je zorgt samen met collega’s, jongeren, inwoners,
vrijwilligers en stagiaires voor het creëren van een prettige woon- en leefomgeving. Je zet jongerenwerk en
jongerencoaching blijvend op de Westervoortse kaart, evalueert en stuurt bij. Dit verlangt dat je visie hebt en
deze kan vertalen in beleid en uitvoering. Als coördinator maak je deel uit van het kernteam en leg je
verantwoordelijkheid af aan bedrijfsleider.
Wat ga je doen
− Motivator, inspirator, vernieuwer en katalysator van jongeren(werk) en het jongerencentrum;
− Aansturen van collega(s), vrijwilligers en stagiaires;
− Op basis van maatschappelijke ontwikkelingen, signalen, vraag en behoefte (nieuwe) beleidsvoorstellen
initiëren, ontwikkelen en voorbereiden;
− Individuele jongeren met praktische of persoonlijke vragen/problemen/uitdagingen coachen aan de hand van
individueel opgestelde concrete en haalbare doelen;
− (Individuele) jongeren ondersteunen, motiveren en enthousiasmeren bij het initiëren en/of organiseren van
sportieve, culturele en maatschappelijke activiteiten;
− Actief contact leggen met jongeren, ouders/verzorgers, buurtbewoners en (netwerk)partners;
− Financieel en inhoudelijk jaarverslag voorbereiden;
− Inhoudelijk en beleidsmatig gesprekspartner voor bedrijfsleider SKW en opdrachtgevers.
Wie zoeken we
− Je beschikt over relevante afgeronde HBO opleiding en 3-5 jaar werkervaring;
− Kan zowel uitvoerend als beleidsmatig als coördinerend functioneren en daarmee
− Aantoonbaar invulling geven aan het takenpakket;
− Hebt een professionele, cliëntgerichte, flexibele en collegiale werkhouding
− Zorgt voor zorgvuldige communicatie met, overdracht aan en afstemming met collega’s en netwerkpartners
− Beschikt over redactionele vaardigheden
− Bent stressbestendig, meedenkend en initiatiefrijk
− Kan zelfstandig en in teamverband functioneren
− Bent in bezit van rijbewijs en eigen vervoer en wonende in de nabije omgeving.
Gelet op de samenstelling van het team gaat onze voorkeur, bij gelijke geschiktheid, uit naar een man.
Arbeidsvoorwaarden
Salaris is afhankelijk van ervaring maximaal € 3.624 bruto per maand bij een 36 urige werkweek conform schaal 8
CAO Welzijn. Aanstelling vindt in eerste instantie plaats voor de duur van 1 jaar.
Sollicitatie
Informatie kan worden ingewonnen bij Karlijn Engelaar, bedrijfsleider, 06-13253963. Sollicitaties kunnen t/m 12
juni 2019 gestuurd worden aan Karlijn Engelaar, bedrijfsleider, karlijn@kulturhuswestervoort.nl. Gesprekken
worden gevoerd op maandag 17 juni 2019
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

‘Daar waar mensen samenkomen, gebeurt iets!’
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