
 

Wij zoeken een enthousiaste collega voor het sociaal werk jeugd die 

breed inzetbaar is  
24-32 uur per week 

 

Wat ga je doen? 

Je bent een ervaren sociaal werker in hart en nieren en gelooft in een samenleving waarin 

iedereen naar wens en vermogen mee kan doen. Je hebt te maken met jeugd van 0 tot 23 jaar 

met verschillende (hulp)vragen. Als sociaal werker jeugd ben je enerzijds verantwoordelijk voor 

verschillende programma’s voor (jonge) jeugd, maar ga je ook actief de straat op om in contact te 

komen met de jeugd.  

 

Je werk is tevens gericht op het ondersteunen van de jeugd in hun algehele ontwikkeling, maar 

ook in praktische zin zoals vrijetijdsbesteding. Daarnaast speel je een belangrijke preventieve rol 

in het voorkomen van overlast en beginnende criminaliteit bij jeugd. Je bent ook bezig met het 

ontdekken en benutten van talenten. Daarbij werk je samen met bewoners en professionals uit 

de wijk. Je bent veel outreachend bezig!  

 

Als sociaal werker jeugd val jij in bij verschillende teams in waar op dat moment je inzet nodig 

is. Zo ben je enige tijd jongerenwerker, dan weer kinderwerker of sociaal makelaar jeugd. 

Daarnaast kun je als projectmedewerker ingezet worden in een nieuw uit te voeren project in 

samenwerking met onze adviseurs innovatie. Je inzet wordt bepaald door vervanging tijdens 

ziekte van collega’s, zwangerschapsverlof of als een collega andere werkzaamheden krijgt. 

Hierdoor krijg je de mogelijkheid om ervaringen op te doen over de volle breedte van onze 

werkzaamheden. De afwisseling maakt geen dag hetzelfde. Een pre is dat je projectmatig en 

flexibel kunt werken en affiniteit hebt met de brede doelgroep binnen het sociaal werk.  

 

Jij bent een echte aanpakker, staat sterk in je schoenen en kunt snel schakelen.  

 

Wie ben jij? 

Je bent sociaal vaardig, kan mensen motiveren en stimuleren en projecten coördineren. Jij 

vindt het leuk om met alle aspecten binnen het sociaal werk bezig te zijn en je bent bekend 

met de verschillende doelgroepen. Je bent vindingrijk, denkt in oplossingen en bent pro 

actief. Je werkt zorgvuldig met oog voor de mens en met kennis van digitale werkprocessen. 

Je bent 24 tot 32 uur per week beschikbaar, beschikt over een HBO diploma social work of 

maatschappelijk werk en hebt werkervaring in de sociale sector op het gebied van jeugd. 

 

Hoe werken wij? 

Wij werken vanuit vijf gebiedsteams in Haarlemmermeer, waarbinnen ieder zijn eigen 

expertise en projecten heeft, maar waar we samen werken aan het realiseren van onze 

doelen. De teams werken vanuit het principe zelforganisatie. Ons staf- en 

servicemanagement zorgt ervoor dat jij goed je werk kunt doen. De managers coachen je bij 

je werk.  

 



 

 

Wat bieden wij? 

• Een plezierige en stimulerende werkomgeving waar we je ruimte bieden om je kennis in te 

zetten en verder te ontwikkelen. 

• Een arbeidsovereenkomst voor 24-32 uur per week.  

• In eerste instantie een tijdelijke arbeidsovereenkomst, met bij goed functioneren uitzicht op 

verlenging. 

• Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sociaal Werk, salarisschaal 8 (minimaal € 2.811,- 

maximaal € 4.006,- bruto bij een 36 urig dienstverband). 

• Aantrekkelijke secundaire voorwaarden. Denk hierbij aan een individueel keuzebudget 

waarmee je je arbeidsvoorwaarden af kunt stemmen op je persoonlijke wensen en 

behoeften. En een loopbaanbudget, dat individueel maatwerk mogelijk maakt om blijvend 

te werken aan je duurzame inzetbaarheid. 

 

Informatie en sollicitatie 

Ben jij enthousiast om meteen te solliciteren. Dan zien we je relevante gegevens liever vandaag 

dan morgen binnenkomen via sollicitatie@meerwaarde.nl 

Liever eerst wat meer inhoudelijke  informatie over de functie, neem dan contact op met 

Mirjam van ‘t Padje, manager Primair Proces, tel. 023-5698888. Overlegging van een positieve 

verklaring omtrent het gedrag is een vereiste.  

 

Wie zijn wij? 

Vanuit het motto ‘zelf, samen sterker’ zetten we ons gepassioneerd in voor een samenleving 

waarin iedereen meetelt en kan meedoen. Om inwoners op weg te kunnen helpen naar een 

beter perspectief hechten we veel waarde aan onze zichtbaarheid en laagdrempeligheid. We 

werken preventief vanuit het gedachtegoed van ‘positieve gezondheid’ en wijzen mensen, 

maatschappelijke organisaties en bedrijven de weg in het sociaal domein. Innovatief, creatief, 

zelf organiserend en ondernemend, zo zien we onszelf het liefst. Onstuitbaar bouwen we 

verder aan een sterk MeerWaarde. Ons kwaliteitslabel ‘Sterk Sociaal Werk’ en de titel 

‘Sociaal werker van het jaar 2020-2021’ zijn hier mooie voorbeelden van. Help je mee 

bouwen? 
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