HEB JIJ PASSIE VOOR JONGEREN EN HUN TOEKOMST?
WIL JIJ JE TALENTEN ONTDEKKEN EN DE VRIJHEID
HEBBEN OM JE EIGEN STAGE VORM TE GEVEN?

WIJ ZOEKEN ENTHOUSIASTE STUDENTEN
VOOR EEN DERDEJAARS STAGE ALS
JONGERENWERKER BIJ MALKANDER
Als jongerenwerker:
Sluit je aan op de leefwereld van de jongeren; je maakt
contact op straat, op school, bij ontmoetingsplekken en online.
Loop je met jongeren mee op hun weg naar volwassenheid.
Stimuleer je de jongeren in de samenleving door ze in hun
kracht te zetten, waardoor zij hun eigen kansen vergroten.
Signaleer je problemen vroegtijdig en stuur je preventief bij
met interventies wanneer nodig.
Ben jij:
Passievol om jongeren te begeleiden en op weg te helpen?
Iemand met een oog voor kansen en de vindplaatsen van
de jongeren?
Iemand die van een uitdaging houdt en ondernemend is?
Cultuursensitief en bekend met de straatcultuur?
Flexibel? Geen 9 tot 5 mentaliteit, je werkt namelijk minimaal
twee avonden in de week.
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Wat ga je doen?
Het jongerenwerk valt in het team Jeugd en Jongeren. Hierin zijn
verschillende rollen en taken aanwezig. Een deel bestaat uit
outreachend jongerenwerk: op straat, bij ontmoetingsplekken,
op school, bij (het zoeken van) werk en online.
Daarnaast hebben we nog andere diensten.
Bij één of meer van deze diensten loop jij ook mee!
JMZGo! is een groep voor jonge mantelzorgers. Dit is een plek
waar zij zichzelf kunnen zijn en even wat leuks kunnen doen.
Kansrijk biedt jongeren tussen de 13-16 jaar de kans om
werkervaring op te doen bij één van de aangesloten
bedrijven. Daarnaast is er nog een spreekuur waar jongeren
alle vragen kunnen stellen rondom stage, solliciteren en werk.
Studiecentrum is een plek waar basisschoolleerlingen en
middelbare scholieren aan hun huiswerk kunnen maken en
toetsen kunnen leren. Hierbij krijgen zij hulp van vrijwilligers.
Verschillende diensten rondom ouders en opvoeden. Zoals
papa mama café, HomeStart, Moeders informeren Moeders.
Je hebt te maken met ouders, gezinnen en vrijwilligers.
Wij bieden:
Passende begeleiding en stimuleren jou in het ontdekken
van jouw talenten.
Een werkomgeving waar je er echt toe doet en op
verschillende niveaus vrijheid en inspraak hebt.
Een werktelefoon.
Stagevergoeding van €250,- per maand.
Meer weten? Kijk op www.malkander-ede.nl/leeronskennen
Enthousiast geworden? Stuur jouw motivatiebrief en CV naar
vacatures@malkander-ede.nl.
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