
 
 

In- en externe vacature voor bepaalde tijd  

 
Timpaan Welzijn is per 1 maart 2018 op zoek naar een 

 
Jongerenwerker MBO (SCW2) voor 24,00 uur per week in de gemeente Weststellingwerf. 

(standplaats Wolvega) 
 

Timpaan Welzijn maakt onderdeel uit van de Timpaan Groep. Bezoek voor meer informatie onze 

website:  www. timpaanwelzijn.nl. 
 
Wij verzorgen in de gemeente Weststellingwerf een breed pakket aan welzijnsdiensten waaronder het 
jongerenwerk. Onze medewerkers bevinden zich daar waar de jongeren te vinden zijn. Op straat, op 
school of in het jongerencentrum. Wij exploiteren twee jongerencentra in de gemeente 
Weststellingwerf; 'de Mix' in Wolvega en 'To-B' in Noordwolde.  
 

In de functie van Jongerenwerker ondersteun je, samen met jouw collega's, vrijwilligers bij activiteiten 
en initieer je activiteiten. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de  openstellingen van 'de Mix'. 
 

Ben jij enthousiast en ondernemend? Kan je zowel zelfstandig als in een team functioneren? 
Zorg jij voor een goede sfeer en handhaaf jij tegelijkertijd de huisregels? Heb jij affiniteit met 
jongeren en vrijwilligerswerk?  Ben je een stevige persoonlijkheid en beschik je over 

overtuigingskracht? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 
 
Functie-inhoud: 

o Je bent verantwoordelijk voor de openstellingen van 'de Mix' en ondersteunt vrijwilligers en 
gebruikers bij activiteiten; 

o Je organiseert activiteiten met en voor jongeren; 

o Je organiseert samen met collega jongerenwerkers activiteiten die gericht zijn op het 
verbinden van de verschillende doelgroepen; 

o Je zoekt jongeren op in de omgevingen waarin zij hun vrije tijd doorbrengen (op straat, in en 
rond school, in de buurt e.d.); 

o Je werkt samen met het team jongerenwerkers; 
o Je bent verantwoordelijk voor het gebruik, het beheer en de exploitatie van de verschillende 

ruimten in 'de Mix'; 

o Je verricht schoonmaak- en kleine onderhouds-/reparatiewerkzaamheden aan het gebouw en 
de apparatuur. 

 
 

Functie eisen 
o MBO 4 werk- en denkniveau 

o affiniteit met jongeren 
o sociaal sterk, legt makkelijk contacten 
o flexibel 
o in het bezit van een BHV diploma en Sociale Hygiëne of bereid zijn deze te halen 
o dienstverlenende en klantgerichte instelling voor het verrichten van werkzaamheden van 

diverse aard 
o flexibele houding ten aanzien van je takenpakket en je werktijden (avond- en weekendwerk 

hoort bij de functie) 
o zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken 

 

Aanstelling geschiedt onder voorwaarde van het vooraf overleggen van een originele 

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). 

 
De functie is ingeschaald in schaal 6 van de cao Sociaal Werk. Het betreft in eerste instantie een 
tijdelijke aanstelling tot 31 december 2018. Er bestaat een mogelijkheid tot verlenging. 
 
Contact 

Stuur je sollicitatiebrief met curriculum vitae uiterlijk 14 februari 2018 naar de afdeling HR, via 
sollicitaties@timpaangroep.nl. Sollicitatiegesprekken zijn gepland op vrijdagmiddag 16 februari 2018. 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Rinske Kootstra (06-20136536 of 
r.kootstra@timpaanwelzijn.nl). 
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