
Wil jij met ons meebewegen? Én wil je werken aan de positieve gezondheid van 
tieners en jongeren in Zevenaar? Wil je parttime aan de slag óf heb jij nog ruimte 
naast jouw andere opdrachten als zzp-er? Lees dan snel verder want misschien 
ben jij dan wel onze nieuwe collega!

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Als jongerenwerker bij Caleidoz weet jij jongeren te activeren en op een prikkelende wijze 

te ondersteunen. Je biedt de doelgroep activiteiten en vergroot hiermee de zelfstandigheid 

en zelfredzaamheid van jongeren. Door jouw actief contact met de doelgroep weet jij 

wensen, behoeften, problemen en ambities te signaleren. Het vormgeven en uitvoeren van 

activiteiten doe je in samenwerking met vrijwilligers. Naast dat je makkelijk contact legt 

met de doelgroep weet jij ook gemakkelijk contacten te leggen en te onderhouden met 

vrijwilligers en instanties. Hoe ziet dit er in de praktijk uit? 

Daar geven wij je graag een beeld van, via onderstaande werkzaamheden: 

• Het zelfstandig opstarten van het tienerwerk (groep 7 & 8) vanuit de locatie 4ALL 

(jongerencentrum) in Zevenaar. Op vrijdag avond weet jij voor tieners een leuke activiteit 

te organiseren. Je bent verantwoordelijk voor het werven en begeleiden van vrijwilligers 

ter ondersteuning van dit tienerwerk. Je verzorgt de PR en het bouwt een netwerk op met 

de basisscholen in Zevenaar. In samenwerking met de vrijwilligers stel jij het programma op, 

bereid je dit voor, geef je hier uitvoering aan en evalueer je het tijdig.

• Je ondersteunt de vrijwilligers bij de uitvoering van tieneractiviteiten (groep 6, 7 en 8) 

vanuit de locatie De Sfinx in Lobith. 

• Je ondersteunt jongeren en vrijwilligers bij het beheer.

• Je draait mee met het Jongerenwerk op school op het Liemers College in Zevenaar.

• Je denkt mee in het verder ontwikkelen van het jongerenwerk van Caleidoz. Hiervoor 

neem je o.a. deel aan het maandelijks teamoverleg van de jongerenwerkers.

JIJ BENT..

Onwijs enthousiast over deze vacature en hebt feeling met de (jongeren) doelgroep. Dit 

blijkt uit jouw recente werkervaring en enthousiasme in jouw motivatie voor deze functie. 

Jij bent flexibel, zowel in de werkzaamheden (goed kunnen schakelen) als in het indelen 

van werkdagen en werktijd. Daarnaast heb je minimaal een afgerond mbo diploma op zak. 

ALGEMEEN OVER DE FUNCTIE

Jij noemt jezelf jongerenwerker, de cao noemt jou Sociaal Cultureel Werker. Je hebt 

minimaal een MBO niveau 2 diploma op zak. Het basisprofiel dat aan jouw functie 

ten grondslag ligt vind je terug in de cao. De inschaling wordt bepaald op basis van 

werkervaring en het takenpakket. De looptijd en aantal uren kunnen worden uitgebreid op 

basis van projecten en zijn in overleg. 

KOM JIJ ONS VERSTERKEN? 

Herken jij jezelf in de vacature en in Caleidoz? Stuur ons snel je cv en een motivatiebrief. Je 

mag deze e-mailen aan Emmy van Aalten (e.vanaalten@caleidoz.nl) met in cc P&O (peno@

caleidoz.nl) . De sluitingsdatum van deze vacature is 19 september. Na de sluitingsdatum 

hoor je spoedig of we elkaar beter zullen leren kennen tijdens een sollicitatiegesprek. De 

eerste gesprekken staan gepland op donderdag 23 september. 

HEB JE NOG VRAGEN? 

Heb je vragen over het proces of functie-inhoudelijk, neem dan contact op met Emmy van 

Aalten (Sociaal werker) via e.vanaalten@caleidoz.nl of 06-22234634.

ONZE MERKBELOFTEN
Ik zie je - Bij Caleidoz word 

je gezien, of je nu jong & of 

oud, bezoeker, medewerker of 

vrijwilliger bent.

Ik hoor je - Wij nemen de tijd 

om écht te luisteren en vragen 

door. 

Ik daag je uit - Wij dagen jou 

uit het allerbeste uit jezelf 

te halen! We laten je dingen 

ontdekken waarvan je dacht 

dat je ze misschien niet zou 

kunnen.  

Ik help je - En als je dan toch 

meer hulp nodig hebt, zijn we 

er voor je om je te helpen, te 

ondersteunen en te coachen.

OVER CALEIDOZ
Caleidoz is dé 

welzijnsorganisatie in de 

gemeenten Zevenaar en 

Doesburg. Professioneel 

betrokken, dichtbij en voor 

iedereen. Vanuit verschillende 

locaties in Zevenaar zetten 

wij ons in voor jong en oud. 

Caleidoz draagt bij aan 

het welzijn, de vrijheid en 

eigenheid van mensen. Wij 

stimuleren mensen om zelf 

te kunnen kiezen, om mee 

te doen en bij te dragen. Wij 

sluiten niemand uit. Wij zijn 

er voor iedereen. Dit doen we 

samen met jou.

VACATURE JONGERENWERKER 
(12-24 UUR PER WEEK – 3 TOT 6 MAANDEN)


