Vacature Jongerenwerker / vrijwilligers coördinator (28/36 uur)
Fort33
Fort33 is een ontmoetingscentrum in Leusden voor jong en oud. Fort33 biedt een laagdrempelige en
veilige omgeving waar inwoners van Leusden en uit de regio elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen
en uitdagingen op kunnen doen en andere talenten kunnen ontdekken. Maar ook voor hun
ontspanning kunnen komen.
Dit doen wij langs twee onderdelen:
•Fort33 podium / zalenverhuur
•Fort33 voor jong en oud
Wij zijn per direct opzoek naar een enthousiaste collega voor bepaalde tijd.
De baan
Als jongerenwerker houd je je bezig met:
 Het uitdragen van de preventieve functie van Fort33
 Het organiseren en coördineren van jongeren inlopen en het scholierencafé
 Het meten van de behoeftes van de jeugd in Leusden
 Sport- en jongeren activiteiten organiseren in samenwerking met andere organisaties
 Signaleren en doorverwijzen van hulpvragen naar organisaties in het sociaal domein
 Het mede organiseren van themabijeenkomsten in samenwerking met andere organisaties
Wij zoeken iemand die zich als vrijwilligers coördinator bezig houdt met:
 Het werven, selecteren en coördineren van vrijwilligers waarbij vraag en aanbod op elkaar
wordt afgestemd
 Je werft actief in en buiten je eigen netwerk vrijwilligers
 Je onderhoudt contacten met vrijwilligers- en welzijnsorganisaties en met bedrijven die
maatschappelijk willen ondernemen
 Je coacht, coördineert en stimuleert vrijwilligers
 Je neemt deel aan relevante (in- en externe) project- en werkgroepen
 Je houdt de administratie op orde rondom de inzet van vrijwilligers
 Je wendt je invloed aan op het algemene- en (vrijwilligers)beleid
Jij
Je bent een inspirerende persoonlijkheid met doorzettings- en inlevingsvermogen en met passie voor
het jongeren- en vrijwilligerswerk. Daarnaast heb je kennis, inzicht en affiniteit met de doelgroep (12
t/m 24 jaar). Je bent een organisatietalent en kan goed plannen. Je toont initiatief, bent creatief en
denkt in mogelijkheden, bent vernieuwend en ondernemend. Je bent een verbinder met uitstekende
sociale vaardigheden en “gaat erop af”.
En verder:
 Een gerichte MBO/HBO-opleiding bijvoorbeeld(SCW/ CMV/Social Work)
 Werkervaring en affiniteit met jongeren is een vereiste
 Je werkt project- en planmatig en je hebt een marktgerichte en klantvriendelijke instelling
 Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
 Je werkt structureel gemiddeld 2 avonden per week en incidenteel in het weekend

Wij
Wij bieden jou een uitdagende functie binnen een klein en enthousiast team van professionals en
een grote groep vaste vrijwilligers. Salaris conform CAO Welzijn functieschaal 6.
Ben je enthousiast?
Solliciteer dan direct door je sollicitatiebrief met CV voor 15 september te sturen naar;
alice@fort33.nl
Wil je meer informatie dan kun je Alice Thuss van dinsdag t/m vrijdag bereiken op 033-494 56 91.
Meer informatie over onze organisatie vind je op www.fort33.nl

