Pulse staat voor
Wonen in een wijk waar u zich thuis en veilig voelt. Gekend en gezien worden. Meedoen en je
bijdrage leveren. Zelfredzaamheid en prettig in je eigen huis wonen. Daar zet Stichting Pulse zich
voor in. Onze missie is om de kwaliteit van wonen en leven voor inwoners te vergroten: thuis en in
de buurt. Waarbij we werken aan passende deelname en bijdrage aan de maatschappij door
iedereen.

Vacature Jongerenwerk
Het jongerenwerk is er voor alle IJsselsteinse jongeren tussen de 9 en 24 jaar. De jongerenwerkers
zijn te vinden in de jeugdlocaties Xperience, Xpress en Studio10. Dit zijn ontmoetingsplekken waar
jongeren elkaar kunnen ontmoeten en hun vrije tijd kunnen besteden. Tevens kunnen zij bij de
jongerenwerkers terecht met hun vragen en problemen, en ook met ideeën om iets te organiseren of
hun talenten te ontwikkelen. Samen met de jongere wordt gekeken hoe hij/zij verder kan komen en
wordt ondersteuning geboden.
Tijdens ambulante werkzaamheden wordt preventief contact gelegd met (groepen) jongeren op
straat en zo nodig gewerkt aan het beheersbaar maken van jeugdoverlast, worden groepen jongeren
aangesproken en gezocht naar oplossingen. Er wordt samengewerkt met partners en betrokkenen,
waaronder buurtbewoners, scholen en politie.
Werkzaamheden:
o
o
o
o
o
o
o
o

Contact leggen met de doelgroep, zowel tijdens ambulante werkzaamheden als gedurende
activiteiten op de locaties
Ondersteuning bieden aan en begeleiden van (groepen) jongeren tijdens activiteiten in het
jongerencentrum.
Ondersteuning bieden bij individueel coaching aan jongeren
Zo mogelijk deelname aan teamoverleggen
Ontwikkelen en organiseren van activiteiten die aansluiten bij de leefwereld van jongeren
Preventieve thema’s uitwerken en voorlichtingsprogramma organiseren
Samenwerking aangaan en/of onderhouden met instanties (samen veilig halt, jeugdteam,
sociale team,bewoners WIL, CJG, etc.).
Ruimte voor eigen projecten

Wat verwachten wij van jou?
We zoeken iemand met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, empathisch vermogen, goede
communicatieve vaardigheden, organisatietalent en doorzettingsvermogen. Iemand die goed kan
samenwerken met anderen (teamplayer) maar ook alleen zijn of haar mannetje staat.
Zelfstandigheid is een pre.
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Wat kun jij van ons verwachten?
o
o
o
o
o

Een aantrekkelijke stageplek voor 24 uur per week gedurende één schooljaar, in een
kleinschalige organisatie.
Goede stagebegeleiding op HBO-niveau
Persoonlijke begeleiding, ondersteuning en feedback
Ruimte om te werken aan praktijk- en leerdoelen en innovatie
De mogelijkheid om mee te werken in het werkveld, gebruik te maken van
netwerkcontacten en samen met beroepskrachten en de doelgroep te werken.

Meer informatie/reageren
Wanneer je interesse hebt in deze vacature, kun je een brief met CV per e-mail sturen naar dhr. Didi
Muhiya (jongerenwerker) d.muhiya@stichting-pulse.nl. Voor informatie, tel: 030 6887030 en vraag
naar Didi Muhiya.
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