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 Delfshaven
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.
Team Jeugd Delfshaven ontwikkelt diverse projecten en initiatieven die impact hebben op de ontwikkeling van
jeugd en hun ouders op verschillende leefgebieden.

Voor onze opdracht: ‘Grenzenstellend jongerenwerk’ in Rotterdam Delfshaven, zijn we Per 1
september 2020 op zoek naar:

Ervaren jongerencoaches
Met een sterke persoonlijkheid en in staat tot het uitvoeren van interventies op (groot)stedelijke
maatschappelijke vraagstukken

28-32 uur per week
Wat ga je doen? (taken en verantwoordelijkheden )
• Je zet signalen uit de doelgroep om in gerichte evidence based interventies voor kwetsbare jongeren in de
leeftijd van 12-23 jaar;
• Je focus ligt op het collectief werken, maar je biedt ook (langdurige) individuele coaching aan jongeren;
• Op verschillende scholen (VO – MBO) ben je wekelijks aanwezig om jongeren te ondersteunen bij hun
hulpvraag en neem je deel aan casuïstiek overleg.
• Je richt je op jongeren en hun gedragingen, maar ook op ouders en het netwerk. Het jongerenwerk is daar
waar de jongeren zijn, ook online.
• Als expert werk je samen met collega’s van wmo radar en JOZ, en ben je sparringpartner voor ketenpartners.
Wie ben jij?
Jij bent een professional die gelooft dat je door continu leren en verbeteren van elke buurt een betere buurt
maakt. Je bent een doorpakker en denkt out of the box. Netwerken, kansen zien en benutten en verbinding
maken met anderen gaat je gemakkelijk af. Je gaat altijd uit van de eigen kracht van bewoners en laat de regie
daar waar het hoort. Je weet daarnaast goed om te gaan met veel vrijheid, kunt goed plannen en voelt je
verantwoordelijk voor het behalen van resultaten. Je kunt de balans vinden tussen het aanspreken van jongeren
op hun gedrag en hen coachen in de goede richting.
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Wat neem je mee? (functie vereisten, ervaring, competenties):
• Afgeronde, gerichte HBO opleiding, bijv. Sociaal werk;
• Ervaring als jongerencoach/ jongerenwerker;
• Ervaring in het ontwikkelen en uitvoeren van interventies op zowel groeps- als individueel niveau;
• Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit en bent beschikbaar op de momenten dat de doelgroep actief is;
• Je hebt oog voor verschillende verhoudingen en belangen binnen een opdracht;
• Kennis van en ervaring met de sociale kaart van Delfshaven is een pré;
• Ondernemend, commercieel, innovatief, daadkrachtig, proactief -en je kunt prioriteiten stellen.
Ons aanbod
Wij bieden een afwisselende baan in een snelgroeiende, informele organisatie met ruimte voor eigen inbreng,
vrijheid, resultaatverantwoordelijkheid en flexibele werktijden. De functie wordt ingeschaald in schaal 8 van de
CAO Sociaal Werk (afhankelijk van opleiding en werkervaring min. €2.627,- en max. €3.742,-).

Solliciteren?
Spreekt de functie je aan en voldoe je aan alle criteria? Stuur dan vóór 1 september 2020 je sollicitatie
(motivatiebrief 1x A-4, en CV max 2x A-4) naar sollicitatie@wmoradar.nl t.a.v. Peggy Manikus.
Vermeld in het onderwerp veld Sollicitatie ‘Jongerencoach’ - en óók je naam.
Alleen sollicitaties gestuurd naar bovenstaand adres, worden in behandeling genomen.
Meer weten?
Neem voor vragen over de vacature contact op met Peggy Manikus, Domeincoördinator Jeugd en Gezin
pmanikus@wmoradar.nl 06-27979418

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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