
 
 

 

 

Vitis Welzijn stimuleert en ondersteunt diverse 
doelgroepen te participeren in de samenleving, elkaar 
te ontmoeten en naar elkaar om te zien. De stichting 
zou het vele werk niet kunnen realiseren zonder de 
inzet van de ruim 1200 vrijwilligers. 

 
     

Vitis Welzijn heeft binnen het team Jongerenwerk een vacature en is op zoek 
naar kandidaten die een expert zijn op het gebied van meidenwerk 

 

Jongerenwerker 
  32 uur per week 

Jouw positieve bijdrage aan de ontwikkeling van jongeren kan het verschil maken. 
 

Als jongerenwerker: 
Sta je dicht bij de jeugd en spreek je de taal van de jongeren. Je bent de expert op 
het gebied van meidenwerk en je sluit makkelijk aan bij hun leefwereld. Je bent 
zichtbaar in de dorpskern, waar de jeugd ook is; Je onderhoudt contacten met 
jongeren inwoners en netwerkpartners.  
 

 Je werkt samen met netwerkpartners om de wensen en behoeften van 
jongeren te realiseren. 

 Je initieert activiteiten naar wens en behoeften van de jongeren. 

 Je bent op straat om met jongeren in gesprek te gaan en contact te leggen. 
 

Je beschikt over; 

 HBO werk en/of denkniveau;  

 Bereidheid om in de avonduren en incidenteel in de weekenden te werken; 

 Een rijbewijs en auto. 
 
 
Wij bieden: 

 Een fijn team met enthousiaste jongerenwerkers;  

 Een uitdagende functie met ruimte voor eigen initiatief binnen een betrokken 
organisatie;  

 Een salaris conform CAO sociaal werk, afhankelijk van opleiding en werkervaring;  

 Minimaal schaal 6 (€ 2.291) en maximaal schaal 8 (€ 3.864) beide op basis van 
36 uur per week;  

 Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals o.a. een individueel 
loopbaanbudget;  

 Een Individueel Keuzebudget van ruim 17% van je salaris, dit budget kun je 
inzetten voor verschillende doelen, waaronder extra verlof.  

 



Een aanstelling bij Vitis vindt plaats onder de voorwaarde dat je beschikt over een 
recente, positieve Verklaring Omtrent Gedrag natuurlijke personen (VOG), afgegeven 
door Dienst Justitie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De kosten hiervoor 
krijg je vergoed. Meer informatie hierover ontvang je tijdens het 
arbeidsvoorwaardengesprek.  
 
Wil je meer informatie over de functie, neem dan contact op met Wouter van Alphen, 
teamcoördinator Jongerenwerk, 06 -  53759851.  
Wil je solliciteren, stuur dan vóór 16 augustus 2021, je motivatie én CV per mail naar 
sollicitatie@vitiswelzijn.nl t.a.v. Wouter van Alphen 
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