Stichting Torion zet zich in voor alle inwoners van de gemeente
Haren en stelt als doel dat iedereen in staat is om mee te doen en
bij te dragen aan de samenleving.
Om dit te bereiken stimuleert, faciliteert en ondersteunt Torion
inwoners en groepen zodat zij eigen kracht kunnen versterken.
Zelfredzaamheid en participatie staan centraal. Bij Torion werken
12 medewerkers en ruim 200 vrijwilligers.

Torion zoekt per direct een
Jongerenwerker voor 20 uur per week
met extra taakveld Opbouwwerk (4 uur per week)
Wij zoeken een zelfstandige en enthousiaste collega die op HBO niveau binnen het generalistisch
sociaal werk ervaring heeft in jongerenwerk en opbouwwerk. Het opbouwwerk betreft vervanging
wegens ziekte.
Functieomschrijving
Als jongerenwerker
 Ondersteun je (groepen) jongeren bij de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten
 Werk je outreachend op straat -en andere vindplaatsen
 Signaleer je steunbehoefte en probleemgedrag en kun je eventueel interveniëren
 Heb je, waar nodig, contact met ouders/opvoeders en scholen
 Onderhoud en leg je contacten met de betrokken instanties als gemeente en politie
 Begeleid je het ‘Huttenbouwdorp’, de plaatselijke vakantie spelweek
 Werk je zelfstandig binnen de organisatie, met collegiale ondersteuning waar nodig
Als opbouwwerker
 Ondersteun je bewonersinitiatieven
 Signaleer, inventariseer en onderzoek je steunbehoefte, al dan niet tezamen met de
betrokkenen
Jouw profiel
Ben jij een doortastend en energiek persoon met een afgeronde relevante HBO opleiding en heb je
een aantal jaren werkervaring? Beschik jij over goede communicatieve en contactuele vaardigheden
en heb je de passie om zowel met jongeren als met ouderen te werken? Weet je aan te sluiten bij de
leefwereld van je doelgroepen en kun je de verbinding maken? Werk je zelfstandig, maar ben je ook
betrokken en organisatiebewust? Ben je flexibel in werkzaamheden, ondernemend en bereid om
incidenteel in avonden te werken (straatwerk), dan nodigen wij jou graag uit om te solliciteren.
Wat wij vragen
Een afgeronde HBO Opleiding, bij voorkeur SPH
Registratie bij SKJ register Jeugdzorg werker
Rijbewijs B
VOG
Wat wij bieden
Een arbeidsovereenkomst voor een jaar met mogelijkheid tot verlenging voor 20 upw, met daarnaast
een arbeidsovereenkomst wegens langdurige ziektevervanging van 4 upw. Salariëring volgens schaal
8 van de CAO Sociaal Werk (€ 2.494 tot € 3.553 bij fulltime dienstverband).
Reactie
Heb je belangstelling voor deze vacature, stuur dan uiterlijk 2 november 2017 CV en motivatie naar
Miriam Schleijpen, personeelszaken: info@torion.nl o.v.v. vacature 17/11.
Voor meer informatie is Don ten Brink, directeur, van dinsdag t/m donderdag te bereiken op 0505344173.

