Vacature The Mall Gorinchem
Gedreven door Gods liefde zoekt Youth for Christ jongeren op, helpt hen groeien en biedt hen
hoop. Onze unieke kracht is dat we dichterbij de leefwereld van jongeren staan. We verrichten
onze werkzaamheden voor jongeren, ongeacht hun geloof, geslacht, ras, kleur, opleiding of
anderszins. We zijn in heel Nederland actief in het jongerenwerk ons hoofdkantoor staat in
Driebergen. Honderden vrijwilligers en ruim 80 medewerkers dragen bij aan de missie.
Youth for Christ The Mall Gorinchem verzorgt momenteel al het jongerenwelzijnswerk in de
gemeente Gorinchem. We zijn in vijf wijken outreachend op straat, werken vanuit verschillende
locaties, en bieden meidenwerk en coaching aan. De doelgroep is divers, waaronder jongeren met
een Marokkaanse, Nederlandse en Turkse achtergrond en jongeren uit het Midden-Oosten.
Vanwege langdurige ziekte in het team is Youth for Christ The Mall Gorinchem op zoek naar een
gedreven Jongerenwerker.

Jongerenwerker (8-24 uur)
DE FUNCTIE
Je verricht outreachend straatwerk in verschillende wijken en jongerenwerk in de jongerencentra in deze
wijken. Je legt in open situaties contacten met jongeren en onderhoudt deze contacten. Je gaat in
groepsverband en individueel in gesprek met jongeren op zoek naar hulpvragen en geeft hen waar nodig
advies. Signaleren, begeleiden en doorverwijzen naar andere organisaties zijn kernwoorden in het werk.
Als je geïnteresseerd bent in meidenwerk, behoort dit tot de mogelijkheden. Je kunt goed samenwerken
met jongerenwerkers, vrijwilligers en stagiairs, buurtbewoners en partners van maatschappelijke en
hulpverleningsorganisaties. Je werkzaamheden vinden voornamelijk in de middag en avond plaats. Je
bent flexibel inzetbaar en bereid om af en toe in het weekend te werken.
JOUW PROFIEL
Jongerenwerk is je passie en je hebt een relevante HBO-opleiding (SPH, MWD, pedagogiek) afgerond.
Je wordt gedreven door Gods liefde en deelt onze missie. Je hebt werkervaring in het jongerenwerk, of
je bent starter en hebt aantoonbaar affiniteit met het werkveld. Je staat stevig in je schoenen en werkt
relationeel. Je krijgt energie van het werken met groepen jongeren met verschillende culturele
achtergronden en stevige problematiek.
WAT BIEDEN WIJ
We bieden je een uitdagende baan binnen een organisatie die zich snel ontwikkelt. Je krijgt veel kansen
om te leren. Daarbij word je onderdeel van een netwerk van gedreven mensen die actief zijn in het
jongerenwerk. Salariëring vindt plaats aan de hand van ons personeelsreglement (schaal 8: minimaal €
2.131,18 en maximaal € 2.928,69 bruto per maand, bij een 40-urige werkweek, exclusief 8%
vakantietoeslag). In eerste instantie gaat het om ziektevervanging t/m 31 december 2018, maar bij goed
functioneren gaan we graag in gesprek over eventuele mogelijkheden in 2019.

MEER INFORMATIE
Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met Annemarie de Vor (Teamleider
Youth for Christ Gorinchem), annemarie.devor@yfc.nl, 0610353487. Je kunt ook kijken op
www.themallgorinchem.nl.
SOLLICITEREN?
Mail je brief en CV vóór 11 september naar sollicitaties@yfc.nl, onder vermelding van
Jongerenwerker of Meidenwerker Gorinchem. Meedraaien op de werkvloer is onderdeel van de
sollicitatieprocedure. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op vrijdag 14 september.

