
KijkopWelzijn zoekt een.. 

JONGERENWERKER 
Het Jeugd– en Jongerenwerk van 
KijkopWelzijn zet zich flexibel in om een 
vraaggericht aanbod te realiseren. Het doel 
is het bevorderen van de sociale educatie en 
maatschappelijke deelname van jeugd en 
jongeren van 4 tot 23 jaar. Hierbij is speciale 
aandacht voor kwetsbare jongeren die 
uitdagingen kennen in hun (talent)
ontwikkeling. 

Je gaat voor 16 tot 32 uur per week aan de slag 
in deze functie. Je zorgt bijvoorbeeld voor de 
programmering van de tienercentra, realiseert 
een tof programma voor het Meidenwerk en 
draait (avond)bijeenkomsten voor jonge 
mantelzorgers en de LHBTQ-community. De 
meeste activiteiten draai je met collega’s. Zelf 
ben je ook flexibel inzetbaar bij andere 
activiteiten van je collega’s. 

KijkopWelzijn is een welzijnsorganisatie in Barendrecht en richt zich op eigen initiatieven van 
burgers en de ondersteuning daarvan. Samen met vrijwilligers wordt er gewerkt aan het verbeteren 
van de sociale samenhang. KijkopWelzijn is er voor iedereen, maar richt zich vooral op het bieden 
van ondersteuning aan kwetsbare burgers en groepen in Barendrecht en het verbeteren van de 
communicatie tussen de verschillende groepen van de samenleving.  

Wat wij vragen Wat wij bieden 

• Een voltooide, relevante opleiding (mbo) 
• Ervaring is een pré; 
• Iemand die de taal van de jongeren 

spreekt en schakelt tussen de doelgroep; 
• Iemand die jongeren helpt bij het 

ontdekken en ontwikkelen van talenten; 
• Iemand die zich enthousiast en flexibel in 

wil zetten voor jongeren in Barendrecht; 
• Inzetbaar in de avonden (in overleg); 
• Affiniteit met sport is een pré. 

• Een salaris in schaal 6 volgens cao Sociaal 
Werk; 

• Een tijdelijke aanstelling voor 16 tot 32 
uur per week; het exacte aantal uren is in 
overleg te bepalen. 

• Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling; 
• Een baan met mooie uitdagingen en 

kansen waarin jij het verschil kunt maken; 
• Een gezellig, hardwerkend team. 

Meer informatie of solliciteren? Mail vacatures@kijkopwelzijn.nl of bel 0180 - 691 800.  
Solliciteren op deze functie kan tot en met 19 september, de eerste gesprekken zijn op 23 

september. Bij wederzijds overeenkomen start je zo spoedig mogelijk. 


