Wie zijn wij?
Stichting Coherente is de brede welzijnsorganisatie in Ouder-Amstel. Zij stimuleert de sociale
samenhang, moedigt participatie van jong en oud aan (“meedenken, mee beslissen en
meedoen”), geeft informatie, advies en ondersteuning. Coherente stimuleert en ondersteunt
mensen, individueel en groepsgewijs op diverse terreinen en maakt daarbij ontmoeting,
ontspanning en ontplooiing mogelijk. Gewerkt wordt met de inzet van veel vrijwilligers en een
relatief kleine staf.

Wij zoeken een jongerenwerker
(24 uur per week)
Wat ga je doen?
Voor 24 uur in de week ga je aan de slag als jongerenwerker in gemeente Ouder-Amstel. Als
jongerenwerker ben je onderdeel van het team jeugd- en jongerenwerk van Stichting
Coherente, dat een eigen coördinator heeft. Het jongerenwerk bestaat uit verschillende
onderdelen zoals activiteiten organiseren, hulp bieden bij (lichte) coachvragen, doorverwijzen
en ambulant de straat op. Op straat leg je makkelijk contact met diverse groepen jongeren en
breng je de problemen die bij hen spelen in kaart. Maar ook hun wensen en ambities zijn
belangrijk, hierin kan jij namelijk een begeleidende en ondersteunende rol in spelen. Deze
taken voer je samen uit met de andere collega jongerenwerker. Ook signaleer je als generalist
problemen en speel je deze door naar verschillende instanties. Er zijn een aantal terugkerende
activiteiten, een daarvan is het programma Young Leaders. Young Leaders is een
activeringsprogramma voor jongeren uit de wijk.
Waar ga je werken?
Gemeente Ouder-Amstel bestaat uit twee dorpskernen (Duivendrecht en Ouder-Amstel) en
een buurtschap (De Waver). Je werkt vanuit het Dienstencentrum in Ouderkerk aan de Amstel,
er is geen jongerencentrum. Gezien de doelgroep is het belangrijk dat je ook in de avonduren
en weekenden beschikbaar bent, dit gebeurt uiteraard in overleg.
Werken volgens de RIVM-richtlijnen
Stichting Coherente volgt de RIVM-richtlijnen. Dit betekent dat voor de komende periode
geldt dat er zoveel mogelijk thuis wordt gewerkt en dat er tijdens de activiteiten COVID-19
protocollen gelden.

Wie ben jij?
Wij zoeken iemand die stevig in zijn/haar schoenen staat en goed zelfstandig kan werken en
zijn collega's in enthousiasme kan meenemen. Onze voorkeur gaat uit naar iemand die zich
herkent in de volgende punten:
-

Een relevante HBO-opleiding (SPH, MWD, etc.)
Ervaring met jongerenwerk
Affiniteit met jeugd en jongeren
Zelfstandige werkhouding, geeft niet snel op als iets niet lukt
Goed in het houden van overzicht, plannen en organiseren
Een teamplayer
Flexibele instelling qua werktijden, weekenden en avonden moeten geen bezwaar
vormen
Kennis van Excel, Word, Publisher en een goede basis om met de computer te
werken
In staat om een onlineprogramma aan te bieden
Kennis/ervaring van social media
Positieve instelling

Wat mag je verwachten?
Bij Coherente wordt gewerkt met uitstekende arbeidsvoorwaarden, zoals:
- Een marktconform salaris in maximaal schaal 8 CAO Sociaal Werk.
- Een scholingsbudget voor congressen, opleidingen etc.
- Een telefoonvergoeding voor jouw mobiele telefoon
- Veel vrijheid om je functie vorm te geven
- Een tijdelijk contract voor een jaar met 2 maanden proeftijd. Bij gebleken
geschiktheid kan dit contract worden omgezet in een contract voor onbepaalde tijd,
mits de formatiesubsidie dit toelaat.
- Vergoeding van de dienstreizen die je tijdens je werk maakt.
Kortom, een geweldige uitdaging waar je veel energie in moet steken maar ook heel veel voor
terugkrijgt. Heb je interesse gekregen in deze functie dan horen wij dat graag, stuur ons je CV
+ motivatie! Je kunt deze uiterlijk 2 augustus 2020 sturen naar j.goudsmit@coherente.nl . Als
je nog vragen hebt kun je op maandag, dinsdag en woensdag tijdens kantoortijden contact
opnemen met Anneke Mulder, directeur Stichting Coherente (020-4963673) of Joëlle
Goudsmit, coördinator team Jeugd- en Jongerenwerk (06-38431807). De
sollicitatiegesprekken vinden op 4 of 5 augustus 2020 plaats. Acquisitie wordt niet op prijs
gesteld.

