Ben jij een aanpakker, werk je graag met en voor mensen en ben je en toe aan een nieuwe stap?
Vind jij het leuk om midden in de maatschappij te functioneren en weet jij jongeren aan je te binden?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Maatvast zoekt per direct:

Sociaal beheerder ( 24 uur)
Met passie voor het begeleiden van jongeren voor ons jongerencentrum Baddies in het Rietland in
Badhoevedorp.
Wat jij kunt en wie jij bent
Een goede sociaal beheerder weet jongeren te inspireren, motiveren en biedt ondersteuning bij het
organiseren van activiteiten en eventueel benodigde fondsenwerving. Ook weet je door jouw
netwerkvermogen nieuwe vrijwilligers aan je te binden, zodat je met een sterk, enthousiast team
werkt aan een bruisende plek voor jeugd. Voor de jongeren ben jij, naast de vaste sociaal beheerder
en de vrijwilligers, de spin in het web. Je zorgt ervoor dat ze weten dat het jongerencentrum er voor
hen is en gaat met ze in gesprek om te kijken waar hun interesses liggen. Je krijgt de ruimte om
samen met de jongeren een eigen invulling te geven aan activiteiten die voor hen een toegevoegde
waarde hebben.
Wij hebben iemand nodig met

•

HBO werk- en denkniveau;

•
•
•

bereidheid tot het werken in de avond en incidenteel in het weekend;
Eigenaarschap, creatieve denktank en een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
kennis van de leefwereld van jongeren van 8-18 jaar.

Waar kom je te werken
Maatvast is met haar 26 sociaal culturele accommodaties uniek in Haarlemmermeer en altijd in de
buurt! Onze locaties zijn dé plek voor inwoners uit Haarlemmermeer, jong & oud om elkaar te
ontmoeten en activiteiten te ondernemen. Wij helpen inwoners om de sociale samenhang in de
buurten, wijken en dorpen te versterken. Dit doen wij door initiatieven en activiteiten vanuit
inwoners en vrijwilligers een plek te bieden in onze buurt- en dorpshuizen en jongerencentra, en
soms zelf te organiseren.
Jij komt te werken in jongerencentrum Baddies. Baddies is gevestigd in het Rietland, waar jong & oud
samenkomen. Hier worden door jou, samen met de vrijwilligers en bezoekers, de leukste activiteiten
en projecten georganiseerd! Denk daarbij aan knutselmiddagen voor basisschoolleerlingen, een
kookclub voor pubers of een filmavond - er is ruimte voor talloze ideeën! Ook begeleid je de open
inloop voor jongeren waar zij kunnen gamen, muziek kunnen luisteren en socializen.
Wat bieden wij
Veel plezier en uitdaging in een veelzijdige functie, volop ruimte voor eigen inbreng in een
dynamische setting die groei van zowel ons als organisatie, onze medewerkers als de jongeren in de
omgeving stimuleert.
Maatvast is aangesloten bij de Cao Sociaal Werk en biedt van daaruit een uitstekend pakket primaire
en secundaire arbeidsvoorwaarden met onder andere de beschikking over een loopbaan budget.
Jouw salaris is conform cao schaal 6 (€ 2291- € 3279 per maand op basis van een contract van 36 uur
per week). Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling van 1 jaar met uitzicht op een vast
dienstverband.

Solliciteren? Graag! Wij hechten waarde aan opleiding, maar tijdens het selectieproces zijn jouw
(werk-) ervaring en aantoonbare competenties onze beste raadgevers. Stuur je CV en motivatiebrief
naar andrea.vanzoomeren@maatvast.nl waar je ook terecht kunt voor nadere informatie.

