Jij en Wmo Radar! Samen
vooruit.
Wmo Radar verbindt bewoners, bedrijven en organisaties in Rotterdamse wijken, waardoor we beter voor elkaar zorgen
én elkaar versterken. Als initiatiefnemer bieden we houvast aan het individu én het collectief om bij te dragen aan een
nieuwe samenleving. Met onze unieke aanpak ‘Het Nieuwe Welzijn’, daagt ons team burgers uit om zélf een bijdrage te
leveren middels vrijwilligerswerk, werk of ondernemen. Onze drijfveer is samen een betere buurt creëren waarin
iedereen meetelt, meedoet én van betekenis is. Wmo Radar maakt meedoen leuk, eenvoudig en motiverend.

Voor het gebied Rotterdam-Centrum zijn wij op zoek naar:

Twee Kind- en tienerwerkers m/v
24- 28 uur per week
Ieder kind moet kunnen meedoen in de maatschappij en daar ga jij voor
zorgen!
Wat ga je doen?
Je draagt zorg voor een sterk, stimulerend programma voor jeugd waarbij de activiteit een middel is om de
kinderen/tieners en hun ouders mee te laten doen in de maatschappij. Je organiseert leerzame, leuke activiteiten
die bijdragen aan zelfvertrouwen van de jeugd in het Centrum (denk aan sociaal emotionele ontwikkeling,
taalachterstand, armoede, overgang vo/po). Je gelooft in eigen kracht en weet deze aan te spreken bij mensen.
Samen met kunst/cultuur/sporten en spel aanbieders werk je samen in de wijk. Je draagt bij aan ons programma
powerklas plus. Je bent pro-actief, zoekt jeugd op, op school, bij de vereniging, online en natuurlijk ook op straat!
Online werken is integraal onderdeel van jouw werk, je gaat creatief aanbod creëren, denk bijvoorbeeld aan
challenges of een fifa toernooi.
Onze aanpak is gebaseerd op de WIE focus, gericht op Wederkerigheid, het Informele netwerk van de bewoner/
klant, en het versterken van de Eigen kracht, ook van de sociaal kwetsbare burger.
Wat ga je doen? ( overige taken en verantwoordelijkheden)
• Ontwerpen van een collectief aanbod gericht verschillende leefgebieden, dat bijdraagt aan de ontwikkeling van
kinderen en tieners;
• Signaleren en doorverwijzen;
• Werven van ouders en kinderen;
• Stimuleert deelname van kinderen en tieners aan relevant aanbod voor de wijk;
• Betrekt jeugd en leert hen verantwoordelijkheid te dragen: neemt hen serieus;
• Organiseert en voert zelf preventief aanbod uit;
• Zorgt dat er samengewerkt wordt met partners uit de wijk;
• Je werkt zowel offline als online;
• Zorgt dat collectief aanbod voor kinderen en ouders ook in de wijk uitgevoerd wordt (avant sanare, twinkeltje,
kansarm kansrijk enz);
• Werkt samen met collega’s aan kwaliteitsborging powerklas +;
• Administreren, rapporteren en registreren.
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Wat neem je mee? (functie vereisten, ervaring, competenties):
• MBO+ of HBO opleiding (bijvoorbeeld creatieve therapie, social work, kunst/sport);
• Kent de Social media kanalen waar tieners mee werken is hier actief op;
• Kan goed omgaan andere culturen & cultuur specifieke vragen;
• Werkt graag met vrijwilligers, stagiaires en bewoners;
• Is sterk in groepsdynamisch werken met oog voor het individu;
• Heeft een visie op goed kinder-tienerwerk;
• Kent de kwetsbare perioden van kinderen en tieners: denk aan overgang PO-VO;
• Heeft geen 9-5 mentaliteit.
Het aanbod
Wij bieden een afwisselende baan in een snelgroeiende, bruisende en informele organisatie
met ruimte voor eigen inbreng, vrijheid, resultaatverantwoordelijkheid en flexibele werktijden en fijne collega’s.
Afhankelijk van opleiding en werkervaring wordt de functie ingeschaald 8 de CAO Sociaal Werk (min. €2.712 en
max. €3.864,-)
Je komt te werken binnen team Jeugd Centrum.

Solliciteren?
Spreekt de functie je aan en voldoe je aan alle criteria? Stuur dan zo spoedig mogelijk je sollicitatie (Motivatiebrief
+ CV) uiterlijk 10 januari 2020 a.s. naar sollicitatie@wmoradar.nl t.a.v. Meggie Driessen. Vermeld in het
onderwerp veld Sollicitatie Kind- en tienerwerker + je naam.
De 1e ronde sollicitatiegesprekken worden gehouden op 20 januari 2020.
En 2e ronde gesprekken op 25 januari 2020.

Meer weten?
Neem voor vragen over de functie contact op met Meggie Driessen, coördinator team jeugd
mdriessen@wmoradar.nl 06- 21 68 36 66

Stichting Radar Wmo Diensten maakt onderdeel uit van de Radar- Incluzio bv, een landelijk opererende organisatie
met een eigen visie en uitvoering op het gebied van zorg & welzijn Nieuwe Stijl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.
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