
 

 

 

 

Goed nieuws!  

Wij mogen uitbreiden en zijn op zoek naar  
jongerenwerkers voor in de wijk en het voortgezet onderwijs. 

 

20 tot 36 uur per week (in overleg)  
 
Jongerenwerk 
Opgroeien in deze complexe samenleving vraagt de nodige skills.  
Als jongerenwerker ben je er voor alle jongeren vanaf 12 jaar en hun ouders. Je 
begeleidt jongeren bij de ontwikkeling van hun talenten en ondersteunt hen op weg 
naar volwassenheid. Dit doe je door contact te maken, te signaleren, activeren en te 
motiveren. Je werkt in de wijk waar jongeren wonen en op de school waar ze 
onderwijs volgen. Daarnaast werk je online.  

Wat ga je doen? 
- Je werkt vanuit een wijk. Daar leg je contacten en verbindingen en organiseer je 

activiteiten, Je werkt ambulant op straat. 
- Je bent aanwezig op de school. Daar organiseer je activiteiten in de pauze en 

verzorg je thema-lessen. Je hebt een inloopspreekuur of je geeft individuele 
begeleiding.  

- Je stimuleert de talenten en mogelijkheden van jongeren. 
- Je maakt samen met jongeren en partners plannen voor de wijk en/of de school 

(preventief en collectief).  
- Je deelt jouw kennis en de resultaten van je werk met anderen. 
 
Wie ben jij? 
- Je bent een stimulerende en enthousiaste persoonlijkheid.  
- Je weet de eigen kracht van jongeren te versterken. 
- Je hebt een Hbo-achtergrond met kennis van methodieken gericht op jongeren.  
- Je hebt kennis van het brein van jongeren en hun ontwikkeling.  
- Je hebt kennis van en ervaring met social media. 
- Je legt gemakkelijk contact met jongeren en volwassenen. 
- Je werkt signalerend, vraaggericht en verbindend. 
- Je bent flexibel en ook bereid in de avonduren te werken. 
 
Wat bieden wij? 
Een uitdagende functie met een salaris (CAO Sociaal Werk) schaal 8 (bruto 
maandsalaris bij 36 uur min. €2.780,- en max. €3.961,-), een individueel keuzebudget 
(circa 18% van je salaris) en een loopbaanbudget. De functie is voor een jaar, 
verlenging is mogelijk.   
 
Informatie en solliciteren?  
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Erna Kroese  
(manager), (06) 22481879. 
Solliciteren kun je door uiterlijk 15 januari 2022 een CV en korte motivatie te sturen 
naar info@bindkracht10.nl. Zet in het onderwerp: ‘Sollicitatie Jongerenwerker’. We 
kijken zowel intern als extern naar goede kandidaten. 
 

Bindkracht10 wil een diverse organisatie zijn, dus het maakt ons niet uit waar je geboren bent, waar 
je in gelooft en van wie je houdt. We zijn nieuwsgierig naar jouw talent en hoe jij het verschil maakt 
voor de jongeren in de stad Nijmegen. 

 

 

In onze visie is Nijmegen een 

stad waarin iedereen ertoe 

doet en mee kan doen 

vanuit eigen mogelijkheden. 

We leggen verbanden 

tussen mensen en met 

andere organisaties. We 

nemen barrières weg, 

helpen drempels en 

onderlinge verschillen 

verkleinen. We signaleren 

waar het mis kan gaan en 

reageren daarop. 

 

Bindkracht10 zet zich in voor 

de mensen van Nijmegen. Je 

kent ons onder andere van 

hulp bij geldzaken,  Stips, 

opvoedondersteuning, 

opbouwwerk, jongerenwerk, 

activiteitenpleinen en 

tientallen andere diensten 

en projecten. 

 

Bindkracht10 geeft energie 

aan je mogelijkheden. 

www.bindkracht10.nl 

mailto:info@bindkracht10.nl

