Vacature
Jongerenwerker te Emmeloord
(24 uren per week, op basis giften)
Youth for Christ Nederland is een organisatie die jongeren opzoekt op school, op
straat en in de kerk. Gedreven door Gods liefde zoeken wij jongeren op, helpen hen
groeien en bieden hen hoop. Onze unieke kracht is dat we dichterbij de leefwereld van
jongeren staan, waardoor we in staat zijn om op eigentijdse wijze het evangelie te
vertalen.
Iedere jongere verdient de kans om Jezus te leren kennen. Daarom helpen wij jongeren
ongeacht hun geloof, geslacht, ras, kleur, opleiding of anderszins. Honderden
vrijwilligers en ruim 80 medewerkers dragen hieraan bij. Ons hoofdkantoor is
gevestigd in Driebergen.
Voor het jongerencentrum ‘Het Heelal’ te Emmeloord, werkt een team van
Jongerenwerkers

van

YfC; ter uitbreiding

van dat team

zoeken we

een

Jongerenwerker voor 24 uren per week.
DE FUNCTIE
Als jongerenwerker weet je in open situaties op persoonlijke wijze contact met jongeren te
leggen en te onderhouden. Dit doe je samen met je collegae, vrijwilligers en stagiairs, en
ondersteund door vrienden/partners. Je helpt jongeren groeien door activiteiten op te zetten
met én voor jongeren. Je adviseert jongeren, gaat op zoek naar hulpvragen en zet deze om
in actie. Je geeft jongeren (we hebben jongens- en meidengroepen) begeleiding en coaching
waar dit nodig is. Je hebt regelmatig contact met vrienden / (netwerk)partners en weet de
relatie met hen te onderhouden en uit te breiden. Je werft, enthousiasmeert en coördineert
vrijwilligers voor Youth for Christ.
JOUW PROFIEL
Je bent door wie je bent, je relevante HBO-opleiding en werkervaring in staat om
professioneel jongerenwerk op te zetten en uit te voeren. Je hebt een sterke affiniteit met
jongeren en ook jongeren met probleemgedrag schrikken jou niet af. Je houdt van pionieren
en inspireren en je bent ondernemend en creatief van karakter. Je werkt graag zelfstandig,

maar bent ook een uitstekende teamplayer in je samenwerking met teamleden
buurtbewoners en netwerkpartners; als netwerker maak je het werk van Heelal zichtbaar in
het sociaal- en welzijnswerk te Emmeloord e.o.. Je bent enthousiast voor je werk, maar je
weet ook taken af te ronden waaraan je begonnen bent. Hierdoor weet je jongeren en
vrijwilligers te enthousiasmeren, richting te geven en hen de mogelijkheid te geven zichzelf
te ontplooien. Vanuit een levende relatie met God wil je jongeren helpen groeien. Je hebt
een groot hart voor God en voor jongeren.
WAT BIEDEN WIJ
We bieden je een uitdagende baan op basis van vriendenkring (giften) binnen een
organisatie, die zich snel ontwikkelt. Je krijgt veel kansen om te leren. Daarbij word je
onderdeel van een netwerk van gedreven mensen die actief zijn in het jongerenwerk.
Vakinhoudelijk word je getraind en ondersteund door Youth for Christ, o.a. met een jaarlijkse
personeelsconferentie, stafdagen en interne trainingen.
Zodra je voldoende giften hebt geworven, bieden we je een arbeidsovereenkomst voor
minimaal 4 uren per week, uit te breiden met telkens 4 uren per week (tot 24 uren per week),
waarbij je salaris wordt bepaald aan de hand van onze Rechtspositieregeling (minimaal
€2131,18 en maximaal €2928,69 bruto per maand bij een volledige werkweek, exclusief 8%
vakantietoeslag).
MEER INFORMATIE
Wil je meer informatie over deze functie of heb je vragen? Neem dan contact op met Jettie
Hijmissen, Teamleider Heelal, tel. 06-445727371, email: jettie@jc-heelal.nl. Kijk voor meer
informatie over YfC op www.yfc.nl en over het Heelal op: www.jc-heelal.nl.
SOLLICITEREN?
Heb je belangstelling voor deze functie, mail dan je motivatiebrief en C.V. voor 9 februari
2018 naar sollicitaties@yfc.nl, onder vermelding van Jongerenwerker Heelal.

