
 

 Bij Stichting De Welle ontstaat er vanaf 1 mei tot ca. 1 september 

een tijdelijke vacature ter vervanging van een zwangerschapsverlof: 
 

Enthousiaste 
jongerenwerker 
voor 24 - 30 uur. Deze vacature omvat zowel uren binnen het 

jongerencentrum Place 2 Be als outreachend jongerenwerk. Als 

jongerenwerker ben je flexibel en heb je een open houding naar de 

doelgroep (tot en met 23 jaar). Je kunt in zowel de gemeente 

Hellendoorn als Wierden worden ingezet. 
 

Functie-eisen 

Jij:  

• hebt een diploma of volgt een opleiding op mbo+ of hbo-niveau; 

• hebt een open en positieve houding naar jongeren en denkt in 

kansen; 

• weet aan te sluiten bij de leefwereld van jongeren; 

• vertaalt maatschappelijke ontwikkelingen in pedagogische doelen; 

• signaleert overlast- en probleemsituaties; 

• werkt preventief; 

• hebt goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsmogelijkheden; 

• kan social media effectief inzetten om doelen te bereiken; 

• vindt het geen probleem om op de avonden en in het weekend te 

werken; 

• bent in staat om te reflecteren. 

 

Wat wij bieden: 

• een prettige werksfeer met uitdagingen en een open cultuur; 

• teamontwikkeling en scholing; 

• een aanstelling voor 24-30 uur; 

• inschaling afhankelijk van opleiding; 

• een enthousiast team; 

• Individueel Keuzebudget (IKB) en Loopbaanbudget (LBB).  

 
 

 

 
   
 
 

Stichting De Welle is een 

maatschappelijke onderneming 

die een bijdrage levert aan het 

welzijn van jong en oud, 

waardoor meer mensen (langer) 

kunnen meedoen aan de 

samenleving. 

  

De Welle wil hulpvragen van 

individuen en groepen adequaat 

beantwoorden, waarbij 

verantwoordelijkheid voor de 

eigen leefsituatie en vergroting 

van de zelfredzaamheid centraal 

staat. 

  

Pas jij in het hiernaast  

beschreven profiel? Stuur dan 

vóór 1 maart aanstaande een 

motivatiebrief en cv naar: 

l.westerik@ 

stichtingdewelle.nl 

t.a.v. Laura Westerik, 

directeur Stichting De Welle. Wil 

je meer weten, dan kun je contact 

met haar opnemen via 

0548-638811 of 06-31675840. 

 

Acquisitie naar aanleiding van 

deze vacature wordt niet op prijs 

gesteld.  

 


