
voor iedereen
dichtbij en in de buurt

Stichting Welzijn Hattem is op zoek naar 

een enthousiaste jongerenwerker
voor 16 uur per week

Het jongerenwerk in Hattem werkt preventief door op straat contact te leggen met jeugd en jongeren. 
Van daaruit bieden we een veilige en gezellige plek aan jongeren in het jongerencentrum. We 
verbinden jongeren met elkaar. We signaleren, motiveren, activeren en we verwijzen daar waar nodig. 
Naast recreatieve activiteiten, sport en spel, geven we ook voorlichting. Het liefst samen met onze 
jongeren.
Het jongerenwerk werkt samen met diverse netwerkpartners zoals de politie, CJG, de buurtsportcoaches 
en scholen.

Taken van de jongerenwerker

• Contact leggen met jongeren op straat en/of in het jongerencentrum 

• Signaleren waar de behoeftes van onze jongeren liggen 

• Het opbouwen van een vertrouwensband 

• Jongerenwerkers informeren over wat je ziet en hoort en samen sparren over deze informatie 

• De jongerenwerker heeft een voorbeeldfunctie 

• Organiseert activiteiten voor en mét jongeren

• Je hebt affiniteit met de doelgroep

• Je werkt en denkt op minimaal MBO niveau SCW/SPW/SPH 

• De jongerenwerker is 21 jaar of ouder

• Je bent zelfstandig en staat open voor feedback 

• Je hebt overwicht op de groep 

• Je bent minimaal één avond doordeweeks beschikbaar vanaf 18:30 uur 

• Een vereiste is een verklaring omtrent gedrag (de onkosten worden vergoed) 

Wat bieden wij? 

• Een klein en gezellig team 

• Mogelijkheid tot persoonlijke ontplooiing 

• Begeleiding vanuit de jongerenopbouwwerker 

• Mogelijkheid om vaardigheden te ontwikkelen en verantwoordelijkheden uit te bouwen 

• Reiskostenvergoeding

• Salaris volgens CAO welzijn

Kom jij ons team versterken?
Mail dan je cv en motivatiebrief naar info@swhattem.nl of 
bel voor informatie naar 038-4432881 / 06-51647033.

Stichting Welzijn
Hattem gelooft in

de kracht van
iedere inwoner en

de kracht van samen.
SWH verbindt en

zorgt er samen met 
inwoners en andere 

maatschappelijke
organisaties voor

dat iedereen
mee kan doen.

Juist ook, als dat
even niet helemaal

op eigen kracht lukt.

Stichting Welzijn Hattem
Daendelsweg 2

8051 DX Hattem
Tel. 038 - 44 32 88
info@swhattem.nl
www.swhattem.nl


