vacature
Stagiair(e) Jongerenwerker Alkmaar
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 Youth for Christ | The Mall Alkmaar zijn wij op zoek naar: Stagiair(e)
Jongerenwerker.
DE FUNCTIE
Als stagiair(e) Jongerenwerker onderhoudt je de contacten met wijkbewoners, zowel jong
als oud. je benaderd jongeren op straat. je zet lijnen uit voor de jongerewerker en
jongeren. Je werkt volgens de methodiek binnen het jongerencentrum. Je organiseert
(mede) activiteiten in het jongerencentrum de Mare, verricht ondersteunede
werkzaamheden en werkt samen met andere organisaties in de stad/wijk.
JOUW PROFIEL
Je volgt een studie in de richting van pedagogiek/Social Work of Sport en spel en
wilt je verder ontwikkelen binnen het vakgebied van jongerenwerk. Je wordt
enthousiast van het werken met jongeren en streeft naar stabiliteit in de
leefgebieden van jongeren: wonen, werk, school, financiën, gezondheid, sociale
omgeving en vrije tijd. Uiteraard onderschrijf je de missie van Youth for Christ.
WAT BIEDEN WIJ
Een uitdagende stageplek waarbij je veel kansen krijgt om je te ontwikkelen. Daarnaast
wordt je volwaardig lid van The Mall Alkmaar. Je krijgt tijdens je stageperiode begeleiding
van één van de jongerenwerkers. De duur van de stageperiode wordt in onderling overleg
bepaald.

MEER INFORMATIE
Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met Richard den
Houdijker (Teamleider Alkmaar) via richard.denhoudijker@yfc.nl
SOLLICITEREN?
Mail je motivatiebrief en CV naar sollicitaties@yfc.nl, onder vermelding van
‘’stagiair(e) Alkmaar’’.

