Sedna is een welzijnsorganisatie in de gemeente Emmen. Zij maakt zich sterk voor de
bewoners in wijken en dorpen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, jeugd en participatie
(meedoen in de samenleving). De organisatie maakt deel uit van Tinten. Door professionals
en maatschappelijke organisaties in het sociale werkveld te verbinden, te ondersteunen en
te faciliteren brengt Tinten inwoners en organisaties bij elkaar: dus niet ieder voor zich, maar
samen. Als werkorganisatie behouden we daarbij altijd onze lokale kleur. Kortom: krachten
bundelen waar het kan, kleinschalig waar het moet.

Welzijnsorganisatie Sedna is voor een nieuw op te zetten project “meer kansen voor
jongeren” per direct op zoek naar een

Jongerenwerker (HBO) (m/v)
Voor 18 uur per week in gebied Emmen Oost

Functieomschrijving
De jongerenwerker heeft een uitvoerende rol binnen de organisatie en is proactief gericht
op het opzoeken (er-op-af), leren kennen, benutten en versterken van kennis en talenten
van jongeren. De jongerenwerker is breed toegankelijk voor jongeren en is gericht op het
stimuleren van hun zelfwerkzaamheid. De jongerenwerker heeft inlevingsvermogen, een
flinke dosis humor, is creatief en flexibel!

De standplaats van de functie is Emmen.

Wat zijn je taken als jongerenwerker:


Je hebt affiniteit met jongeren en ondersteunt bij participatievraagstukken



Je draagt bij aan en initieert (wijk)initiatieven van jongeren



Je bent in staat om op een laagdrempelige manier in contact te komen met jongeren
en ambulant ‘straatwerk’ te verrichten.

Wij vragen


HBO werk- en denkniveau



Een enthousiaste collega, die in teamverband samenwerkt met een open en lerende
werkhouding



Bereidheid om flexibele werktijden te hanteren (o.a. avonden)



Affiniteit met het werken met vrijwilligers(organisaties)



Kennis van de sociale kaart en het krachtenveld in het sociale domein



Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen



Het bezit van een auto en rijbewijs is een pre

Wij bieden


Een cultuur- en organisatiestructuur met ruimte voor ontwikkeling van jouw
talenten



Een arbeidsovereenkomst per z.s.m tot en met eind 2019



Salariëring en rechtspositie conform de CAO Sociaal Werk. De functie is gesalarieerd
volgens in salarisschaal 8



Volop ruimte voor vernieuwend ondernemen



Een super leuk en enthousiast team met collega’s die elkaar helpen de best
mogelijke oplossingen te bereiken.

Contact
Mocht je vragen hebben over de functie dan kun je bellen met Cindy Bunschoten,
Leidinggevende via 06 52 50 17 40.

Wanneer je interesse hebt, stuur dan een sollicitatiebrief en CV voor uiterlijk donderdag 14
maart a.s. naar Welzijnsorganisatie Sedna, t.a.v. Thea van Oostrum, via
t.vanoostrum@sednaemmen.nl.
De sollicitatiegesprekken vinden in de eerste instantie plaats op woensdag 20 maart a.s.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

