ELK KIND OP VAKANTIE
JONGEREN ONTWIKKELEN VOOR EEN BETERE SAMENLEVING

Den Haag

VERLEG JE GRENZEN

VACATURE
JEUGDWERKADVISEUR
24 uur
Ben jij zelfstandig, pro actief, enthousiast, een echte verbinder en netwerker? Ben jij op zoek naar een veelzijdige
en betekenisvolle baan waarin je vrijwilligers werft, samen brengt en stimuleert om activiteiten en projecten uit te
voeren voor onze jeugd? Waarin je nieuwe initiatieven ontplooit en hele mooie verbindingen maakt tussen
organisaties en mensen? Dan zoeken we jou!

YMCA Den Haag is de overkoepelende stichting van de acht samenwerkende lokale organisaties van de YMCA in de regio
Haaglanden. Elke organisatie zet zich op zijn eigen manier in voor het jeugdwerk, ongeacht of dit door middel van muziek,
theater, sport of andere activiteiten is. Al het werk wordt gedaan door vrijwilligers.
Als Jeugdwerkadviseur bij YMCA zijn dit je werkzaamheden
• Je ondersteunt en adviseert de aangesloten lokale organisaties en bevordert kennisdeling en onderlinge samenhang;
• Je onderhoudt contact met het landelijke YMCA netwerk en zorgt voor de verbinding tussen de lokale en
landelijke organisatie;
• Je werft, begeleidt, traint en bevordert de deskundigheid van vrijwilligers en stagiaires;
• Je initieert en neemt deel aan overleg, ontmoeting en samenwerking en je zoekt en onderhoudt contacten met
netwerk- en samenwerkingspartners;
• Je adviseert over, en bent actief met, fondsenwerving en aanvragen van subsidies;
• Je organiseert en begeleidt wijkgerichte (meerdaagse) activiteiten samen met vrijwilligers en stagiaires die je daarbij
op stimulerende wijze leiding geeft;
• Om zicht te krijgen en te houden op de activiteiten rapporteer je periodiek over de eigen inzet en de verantwoording
van projecten en subsidies.
Dit is jouw profiel
Je hebt minimaal een relevante MBO opleiding afgerond en werkt en denkt door ervaring op HBO niveau. Jij vindt het een
uitdaging om je eigen werk vorm te geven en nieuwe initiatieven te bedenken en uit te voeren. Je legt makkelijk contacten,
brengt mensen samen en je kunt goed schakelen tussen de diverse doelgroepen waarmee je werkt. Om je werk in regio
Haaglanden te kunnen doen, woon je hier zelf of ken je het maatschappelijke netwerk in de regio door ervaring. Ook heb
je ervaring met het verkrijgen van subsidies en giften. Het is voor jou vanzelfsprekend dat je in deze functie soms werkt in
avonduren, weekenden en ook wel eens deelneemt aan een kampweekend en daarom is als balans ook thuiswerken
mogelijk. Als je in het bezit bent van een rijbewijs dan is dat een pré.

Den Haag

Wij bieden			
De functie betreft Jeugdwerkadviseur voor 24 uur per week. In eerste instantie krijg je een tijdelijk contract dat bij goed
functioneren en voldoende middelen in een vast contract wordt omgezet. De functie is volgens de CAO Welzijn ingedeeld
in schaal 8. De standplaats is Den Haag.
Er is ruimte voor professionele ontwikkeling; we bieden je graag de mogelijkheid om een training of opleiding te doen die
je nog beter maakt in je werk.
Vanwege het karakter van de werkzaamheden wordt een VOG aangevraagd.
YMCA
YMCA Den Haag is een onderdeel van de wereldwijd actieve organisatie YMCA en is een jeugd- en jongerenorganisatie,
waarbij iedereen welkom is, ongeacht afkomst, achtergrond of levensovertuiging. De YMCA biedt kinderen, tieners en jongeren een plek waar ze zich thuis voelen en zich kunnen ontwikkelen. Ze kunnen samen lachen, hun talenten ontdekken
en leren samenwerken tijdens activiteiten die passen bij hun leeftijd en interesses. Op deze manier levert de YMCA een
bijdrage aan een samenleving waarin ruimte en aandacht is voor iedereen.
Solliciteren
Meer weten of direct solliciteren? Neem dan contact op met Ronald Henny, YMCA Den Haag,
tel: 0621495150, of mail naar Info@ymcadenhaag.nl
website: www.ymcadenhaag.nl
De sollicitatiegesprekken zijn gepland in de eerste week van mei.

