
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Stichting Trefpunt Heiloo is ter vervanging van een collega die zwangerschapsverlof geniet, op 
zoek naar een initiatiefrijke en enthousiaste collega, HBO-gekwalificeerd, die samen met collega 
het jongerenwerk uitvoert. Het gaat in ieder geval om de periode tussen 1 december tot 31 maart. 
Er is in totaal maximaal 22 uur beschikbaar (afhankelijk van inschaling). De functie zou eventueel 
door meerdere personen ingevuld kunnen worden.  
 
Wij denken aan de volgende werkzaamheden en daarmee samenhangende competenties van de 
jongerenwerker: 
 

1. Ambulant/vindplaats gericht werken: signaleren, gesprekken, registreren, monitoren  
2. Samen met vrijwillige jongeren activiteiten ontplooien: organisatorisch vermogen en  
3. Voorlichting en informatie verstrekken 
4. Kunnen netwerken  
5. Kunnen verplaatsen in verschillende partijen  

 
Je bent in staat om contacten te leggen met jongeren in de openbare ruimte. Je bent een 
ambassadeur voor het jongerenwerk in overleggen met andere organisaties, maar ook op straat 
en in contacten met buurtbewoners. Je levert een bijdrage aan het tot stand komen en in stand 
houden van het netwerk in gemeente Heiloo. Je hebt pedagogische kwaliteiten en stimuleert 
jongeren om hun talenten te ontwikkelen en zelf activiteiten op te zetten. Je ondersteunt 
jongeren in dat proces. 
 
Wat vragen wij van jou: 

- Relevante HBO opleiding zoals CMV, MWD of SPH   
- Ervaring met het werken met jongeren in groepen en als individu 
- Analytisch vermogen voor het vertalen van behoeften naar een project of een activiteit. 
- Sociale vaardigheden voor het opbouwen en in stand houden van een netwerk,  
- Het motiveren en stimuleren van de doelgroep 
- Zelfstandig en in teamverband kunnen werken 
- Procesmatig en beleidsmatig kunnen denken en werken 
- Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve eigenschappen  
- Bereidheid tot avond- en weekendwerk  
- Stressbestendigheid, flexibiliteit en improvisatievermogen. 

 
Wat wij je bieden: 

- De functie is gewaardeerd in Schaal 8 conform de cao Sociaal Werk. 
- Aanstelling vindt plaats voor de duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof.  
- De vacature kan worden ingevuld door meerdere personen. 
- Je maakt deel uit van een gezellig team enthousiaste welzijnswerkers. 

Vacature Jongerenwerker M/V (8 - 22 uur) 
 



- Uitbreiding van je netwerk door kennismaken jongerenwerkers van verschillende 
welzijnsorganisaties uit de BUCH en omstreken. 

 
Over Stichting Trefpunt Heiloo: 
Stichting Trefpunt Heiloo is een brede welzijnsorganisatie die werkt voor de inwoners van Heiloo 
van 10 tot 100+ jaar. Stichting Trefpunt Heiloo werkt samen met collega-welzijnsinstellingen in het 
BUCH-gebied (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo). In het kader van samenwerkingsprojecten 
en onderlinge vervanging kan het werkgebied zich incidenteel uitstrekken tot de totale BUCH.  
 
Solliciteren: 
De sluitingsdatum van deze vacature is 1 oktober. Gesprekken zullen plaatsvinden 
donderdagmiddag 10 oktober. Stuur jouw cv en motivatie in een e-mail bericht naar 
info@trefpuntheiloo.nl t.a.v. mevrouw M.J.A. van Dam-Keijzer, directeur. 
  
Voor informatie over de functie: Maarten van der Molen, coördinator Jongerenwerk, telefoon 06-
15596978.  
Voor informatie over Stichting Trefpunt Heiloo www.trefpuntheiloo.nl 
Voor informatie over het jongerenwerk in Heiloo www.jongerenwerkbuch.nl. 
 


