
Wij zoeken voor de Stichting Welzijn Castricum een enthousiaste 

Jongerenwerker (m/v), 

30 uur per week  
 

Stichting Welzijn Castricum is op zoek naar een collega voor het werkgebied Castricum. Hiervoor willen wij in 
contact komen met een HBO-gekwalificeerde jongerenwerker, die samen met collega’s het jongerenwerk een 
nieuwe en succesvolle impuls gaat geven.   
  
Herken jij jezelf in deze omschrijving? Je bouwt samen met je collega’s het jongerenwerk in 
gemeente Castricum verder uit. Je bent in staat om contacten te leggen met jongeren in de openbare 
ruimte. Je bent  een ambassadeur voor het jongerenwerk in overleg 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 Castricum. Je hebt pedagogische kwaliteiten en stimuleert jongeren om hun 
talenten te ontwikkelen en zelf activiteiten op te zetten. Je ondersteunt jongeren in dat proces. Je bent op de 
hoogte van het jeugdbeleid van de gemeente en de actuele ontwikkelingen rondom de transities en weet 
beleid te vertalen naar de praktijk.   
  
Dan ben jij wellicht onze nieuwe collega. Wij zien voor de functie de volgende werkzaamheden en daarmee 
samenhangende competenties:  

 Ambulant/vindplaats gericht werken: signaleren, gesprekken, registreren, monitoren 

 Vaardigheden op het gebied van coaching 

 Participatie bij jongeren realiseren 

 Voorlichting en informatie verstrekken 

 Kunnen netwerken 

 Kunnen verplaatsen in verschillende partijen 

 Verbindend communiceren 

 Prestatiegericht kunnen werken 

   
Wat vragen wij van jou:  
-Relevante HBO opleiding zoals CMV, AMW of SPH 
-Kennis van de sociale kaart 
-Kennis van specifieke problematiek en mogelijkheden van jongeren 
-Ervaring met het werken met jongeren in groepen en als individu 
-Kennis van groepsdynamische processen. 
-Analytisch vermogen voor het vertalen van behoeften naar een project of een activiteit.  
-Sociale vaardigheden voor het opbouwen 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  
-Je dient te beschikken over een recente VOG  
  
Arbeidsvoorwaarden  
De functie is gewaardeerd in Schaal 8 conform de CAO Sociaal Werk. De aanstelling vindt vooralsnog plaats 
voor de duur van 1 jaar met kans op verlenging.   
  
Solliciteren kan door middel van het sturen van een motivatiebrief en cv naar  Stichting Welzijn 
Castricum, Geesterduinweg 5, 1902 CB Castricum of email n.mudde@welzijncastricum.nl  
Heb je vragen over deze vacature dan kun je bellen naar Nico Mudde 06-53 53 23 58. 
 


