
Vacature 2 jongerenwerkers juni 2022 

 

Het is nu je kans om met ons het verschil te maken! 
 
Jouw inzet is er op een natuurlijke manier te zijn voor jongeren op weg naar volwassenheid en actief 
burgerschap waarbij zij gestimuleerd worden hun eigen talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Dat doe 
je niet alleen maar in samenwerking met mensen en organisaties in de samenleving. Met elkaar zorgen we 
ervoor dat jongeren fijn kunnen opgroeien dat we er zijn als problemen zich toch voordoen. De leefwereld 
van jongeren vormt altijd het vertrekpunt.  
 
De jongerenwerker is meer dan ooit aan zet in het voorliggende veld en wordt in de transitie duidelijk naar 
voren geschoven, daarvoor hebben we je keihard nodig in Roerdalen en Echt-Susteren. We zoeken 
zelfstandige jongerenwerkers met visie, lef en knowhow van preventief werken. 
 
Kerntaken: 

• Aanhaken bij jongeren. Leggen van een preventief duurzaam contact. Je zoekt actief jongeren op, 
maakt contact en brengt een vertrouwensrelatie tot stand, gaat coachend aan de slag met 
persoonlijke en sociale ontwikkeling van jongeren, behartigt indien nodig hun belangen en geeft 
grenzen aan. Je ontwikkelt activiteiten met jongeren waarbij hun vaardigheden en maatschappelijke 
deelname wordt versterkt.  

• Jongerenopbouwwerk. Je bezoekt en stimuleert actief (jonge) burgers, het verenigingsleven, en 
andere gelegenheden voor jeugd met het oog op voldoende mogelijkheden voor, en participatie 
van jeugd in de dorpen. Soms ondersteun je bij het mogelijk maken daarvan. 

• Ontwikkelen en uitvoeren van preventieve activiteiten op natuurlijke plekken voor jeugd rondom de 
thema’s van positieve gezondheid en voert ze uit in samenwerking met netwerkpartners. 

• Generalistische aanpak en meebouwen aan de omslag. Je maakt actief deel uit van het Sociaal Team 
Roerdalen en/ of integrale aanpak Echt-Susteren waar maatschappelijke en sociale vraagstukken in 
de breedte wordt aangevlogen.  
 

  Menswel vraagt: 

• Afgeronde Hbo-opleiding, bij voorkeur Social Work 

• Aantoonbare kennis, visie en ervaring op het gebied van jongerenwerk/ jongerenproblematiek. 

• Een bouwer die nieuwe kansen en talenten van jongeren en jeugdverenigingen ziet en op een 
ondernemende wijze werkt aan relevante netwerken. Kleine kernen vindt je een uitdaging. 

• Een ervaren verbinder met oog voor wensen van jongeren, bewoners en gemeente en gewend om 
op verschillende niveaus met verschillende doelgroepen te communiceren; 

• Ondernemend en communicatief zijn er in staat proactief samen te werken in het netwerk 

• Flexibel inzetbaar ook in de avonduren. 
• In bezit zijn van rijbewijs en auto 

 



 Menswel biedt: 

• Een werkplek waar je helemaal uit de verf komt, we zitten samen aan het stuur.  

• Afwisseling, zelfstandigheid, en een prettige werksfeer in een vooruitstrevend team  

• Salaris en rechtspositie volgens cao Sociaal Werk, schaal 8  

• Uren in overleg en aanstelling voor de duur van 1 jaar, met de intentie het contract te verlengen. 

Schriftelijke sollicitaties voorzien van CV kunt u tot uiterlijk 10 mei 2022 per mail richten aan de manager 
van Menswel: terry.vanderaa@menswel.nl o.v.v. Vacature jongerenwerk 2022.   

 


