
 

Stichting De Welle zoekt per 1 september 2021 een:  

Enthousiaste 
zelfstandige 
jongerenwerker 
 
voor 24 uur per week.  
 
Als jongerenwerker ben je flexibel en heb je een open houding naar 
de doelgroep (tot en met 23 jaar). De invulling van deze functie zal 
zowel in het jongerencentrum Place2Be zijn als outreachend 
jongerenwerk. Je kunt in zowel de gemeente Hellendoorn als de 
gemeente Wierden worden ingezet.  
 
Functie-eisen 
 een relevante opleiding op niveau mbo+/hbo, of je volgt een 

relevante opleiding op hbo-niveau, bijvoorbeeld social work; 
 een open en positieve houding naar jongeren en weet aan te 

sluiten bij hun leefwereld; 
 maatschappelijke ontwikkelingen vertalen in pedagogische 

doelen; 
 signaleren van probleemsituaties en hier adequaat op in spelen, 

in kansen denken; 
 preventief werken; 
 goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsmogelijkheden; 
 social media effectief kunnen inzetten om doelen te bereiken; 
 flexibel beschikbaar: werkzaamheden kunnen ook op avonden 

en in het weekend vallen; 
 in staat om te reflecteren. 
 
Wat wij bieden: 
 inschaling afhankelijk van opleiding en ervaring (CAO Sociaal 

Werk Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening) 
 een jong en enthousiast team dat nog volop in ontwikkeling is, 

met een prettige werksfeer en open cultuur,  
 mogelijkheid tot scholing 
 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 
staan.  
  
Pas jij in het hiernaast  
beschreven profiel? Stuur dan 
vóór 1 augustus 2021 je 
motivatiebrief en cv naar 
Marianne Pekkeriet:   
m.pekkeriet@stichtingdewelle.
nl. 
 
Voor meer informatie over deze 
vacature kun je ook telefonisch 
bij haar terecht:  06-57 55 86 60. 
 
Acquisitie naar aanleiding van 
deze vacature wordt niet op 
prijs gesteld.  
 


