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Vacature: Jongerenwerker
28-36 uur per week
MOvactor is de organisatie in Nieuwegein die onder meer verantwoordelijk is voor de uitvoering van het jeugden jongerenwerk (4 tot 27 jaar). MOvactor werkt samen met verschillende netwerkpartners zoals gemeente,
onderwijs, sport en andere aanpalende sectoren om te bereiken dat jongeren optimale ontwikkelingskansen
krijgen, hun talenten kunnen ontwikkelen en wordt voorkomen dat zij uit zicht raken.
Wie zijn wij?
MOvactor is de welzijnsorganisatie in Nieuwegein. MOvactor stimuleert sociale samenhang, participatie van bewoners
(‘meedenken, mee beslissen en meedoen’) en geeft informatie, advies en ondersteuning. MOvactor stimuleert en ondersteunt
mensen, zowel individueel als groepsgewijs en bevordert dat jong en oud zelf keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen,
elkaar steunen en een bijdrage leveren aan de lokale samenleving. Hierdoor draagt MOvactor bij aan zelfstandigheid, zelf- en
samenredzaamheid.
Het jeugd- en jongerenwerk van MOvactor is volop in ontwikkeling, dus ook met ruimte voor vernieuwing, innovatie en (door-)
ontwikkeling. Je komt in een team van kinder- en jongerenwerkers die zichtbaar aanwezig zijn op scholen, in de wijken, op de
buurtpleinen van MOvactor, in het brede netwerk en op straat. Van uit die positie maken we de verbinding met jongeren, weten
we wat er speelt en bieden we waar nodig en gewenst ondersteuning.
Wat zoeken wij?
MOvactor is per 1 september op zoek naar een jongerenwerker om tijdelijk een collega te vervangen. Onze nieuwe collega is
flexibel, staat stevig in zijn of haar schoenen en is stressbestending. Daarnaast is kennis van problemen en trends binnen de
doelgroep, en kunnen aansluiten bij de leefwereld van jongeren een must. Uiteraard ben je minimaal twee avonden per week
beschikbaar.
Binnen deze tijdelijke vacature zoeken we iemand die zich eenvoudig thuis maakt in een nieuwe omgeving en eenvoudig de
verbinding weet te vinden met collega’s en jongeren.
Wat bieden wij
Uitdagend en veelzijdig werk in een goede werksfeer met ruimte voor initiatief en ontwikkeling. Het gaat in eerste instantie om
een tijdelijke aanstelling voor 6 maanden. Na deze periode wordt onderzocht of er nog aanvullende ruimte is voor verlenging van
het contract. Arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening en afhankelijk van de genoten
opleiding en werkervaring.
Heb je interesse?

Herken jij je in dit profiel? Mail je motivatie en CV uiterlijk 1 augustus naar personeel@movactor.nl o.v.v. vacature
Jongerenwerker. Voor meer informatie kun je telefonisch contact opnemen met Bart Koenders: 030-600 8830 of via
bkoenders@movactor.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

