
Sociaal Cultureel Werker (MDT & Jongerenwerk)
voor 20-24 uur per week

Ben jij de enthousiasmerende en creatieve jongerenwerker die wij zoeken?

De Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.) is een brede welzijnsorganisatie. We leveren een bijdrage aan een 
betrokken en actieve samenleving waarin iedereen mee kán en mág doen. Dat doen we door het bieden van 
opvoedingsondersteuning en door invulling te geven aan individueel werk, wijkwerk en jongerenwerk. Zo verbinden we mensen en 
organisaties aan elkaar, en geven er samen met vele vrijwilligers en inwoners zelf inhoud aan.

M.O.S. zoekt een enthousiaste, veelzijdige jongerenwerker. Samen met je collega jongerenwerkers van M.O.S. ben je er voor jongeren 
t/m 27 jaar in de gemeente Smallingerland. Je bent samen met het team actief in jongerencentra, op straat en op school. 

Bij al onze werkzaamheden worden we gedreven door onze waarden: samen sterk, sociaal vakmanschap en mens gedreven. Op 
onze website www.mosweb.nl vind je hierover meer informatie.

Durf jij jongeren hun eigen route te laten bepalen in hun leven, en kun je hen activeren en inspireren? Geef jij invulling aan het 
MDT-project en help jij jongeren met hun ontdekkingsreis naar de beste versie van henzelf? Dan ontvangen we graag je reactie!

Jouw profiel

• Je hebt een sociale en open persoonl�kheid met humor en weet makkel�k contact te maken;
• Je werkt volgens de presentiebenadering; je zoekt jongeren op daar waar zij zijn;
• Je bent bekend met het project Maatschappelijke Dienst Tijd (MDT);
• Je weet vragen van (groepen) jongeren om te zetten in acties;
• Je kan informatie en advies aan jongeren geven en/of eventueel doorverwijzen;
• Je neemt initiatief tot netwerken, bouwt deze op en weet een gezamenl�ke verbinding te behouden;
• Je hebt oog voor nieuwe kansen en mogelijkheden en pakt deze ook op, samen met jongeren, collega’s en   
                samenwerkingspartners;
• Je hebt een relevante MBO-opleiding en meerdere jaren ervaring in het jongerenwerk;
• Je bent bereid om in de avonduren en weekenden te werken;
• Je bent in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag.

Wij bieden:

• Een enthousiast team die samen met jou de uitdaging aangaat;
• Een werkomgeving in een lerende organisatie; bewust gericht op verbeteren, vernieuwen en ontwikkelen;
• Salariëring conform CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, schaal 6;
• Een jaarcontract met de mogelijkheid voor verlenging. 

Allemaal positief? Laat ons dan zien waarom juist jíj onze nieuwe collega moet worden.

Goed en handig om te weten:
Nadere informatie over deze functie kan verkregen worden bij Grytsje van der Meer, teammanager Welzijn Jeugd. Zij is bereikbaar via 
e-mail: g.vandermeer@mosweb.nl. Je kunt in de mail ook vragen of Grytsje je wil bellen.

We ontvangen graag je motivatie en CV voor 20 december 2021. Dat kan via vacature@mosweb.nl, onder vermelding van ‘vacature 
Jongerenwerker’.  De sollicitatiegesprekken zijn gepland op donderdag 23 december 2021.
 

Wij zijn benieuwd naar jouw reactie!

M.O.S.
vacature


