
                                                                                                                          

 

Cadanz Welzijn heeft met ingang van 1 augustus een vacature voor: 
 

Sociaal werker – jeugd en jongeren 

Voor 24 uur per week  

 

Ben jij het inspirerende, zelfstandig werkende talent op het gebied van sociaal werk/ jongerenwerk? 
Wij zijn op zoek naar jou voor de uitdagende functie om samen met jongeren uitvoering te geven aan 
het jongerenwerk in het landelijke gebied Loppersum. Naast het jongerenwerk zul je uitvoering geven 
aan een aantal andere projecten. Je maakt deel uit van een enthousiast en leuk team 
jongerenwerkers binnen een brede welzijnsorganisatie met doorgroeimogelijkheden.  
  
Wil je werken aan een samenleving waar iedereen mee kan doen en een bijdrage levert, omdat ieder 
mens telt, dan pas je binnen onze organisatie.  
 
Kun je netwerken en wil je de spin zijn in het web voor de jongeren in de regio?  Sta je in verbinding 
met de leefwereld van de jongeren en wil je werken op straat, op school of in een jongerencentrum,  
dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet!  
 
Belangrijkste taken 

- Wensen van jongeren realiseren i.s.m. netwerkpartners 
- Toegankelijke vraagbaak zijn voor jeugd en jongeren 
- Initiatieven ondersteunen en versterken 
- Contact opbouwen en onderhouden met jongeren op ontmoetingsplaatsen 

 
 

 Benodigde competenties en kenmerken : 
- Daadkracht en inlevingsvermogen voor het onderhouden van contacten met de doelgroep, 

hun leefomgeving en de in- en externe netwerken; 
- Stevig in je schoenen staan; 
- Analytisch vermogen voor het verhelderen van de wensen, behoeften, ambities, problemen 

en kansen van jongeren; 
- Innovatie gericht; 
- Transitie gericht. 

 
 
Wij zoeken iemand met: 

- Een opleiding op het gebied van sociaal werk 
- Een HBO werk- en denkniveau 
- Relevante ambities 
- Interesse voor de maatschappelijke ontwikkelingen en problematiek in de regio 
- Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid 
- Affiniteit met jeugd en jongeren, (street)art, sport en techniek 
- Visie op zelf- en samenredzaamheid van inwoners 
- De wil tot samenwerken en netwerken weet op te bouwen en te onderhouden 

 
 



Wij bieden: 
- Een aanstelling van 24 uur per week tot 31 december 2022 bij Cadanz Welzijn met 

mogelijkheid tot verlenging 
- Ruimte om te doen wat je leuk vindt en waar je goed in bent  
- Mogelijkheden om je te ontwikkelen binnen de organisatie 
- Flexibele werktijden 
- Collegiale ondersteuning vanuit het team Jeugd en Jongeren en team Opvoeden en 

Opgroeien 
- Reiskosten voor woon- werkverkeer en dienstreizen 
- Thuiswerkvergoeding 
- Mogelijkheden voor scholing 
- Salariëring en arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk in salarisschaal 8 (afhankelijk 

van opleiding en ervaring minimaal € € 2.780,- en maximaal € € 3.961,-  bruto per maand bij 
een fulltime dienstverband.  

- Cadanz Welzijn is aangesloten bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.  
 
 

Cadanz Welzijn is een actieve en ondernemende organisatie voor sociaal werk in de gemeente 
Eemsdelta in het noordoosten van de provincie Groningen. Wij werken in Eemsdelta aan een 
samenleving waar iedereen mee kan doen en een bijdrage levert, omdat ieder mens telt. Vanuit deze 
missie ondersteunen wij vanuit verschillende disciplines inwoners bij hun (hulp)vragen zowel 
individueel als groepsgewijs. Daarbij is het uitgangspunt altijd wat mensen zelf willen en kunnen, 
alleen en samen. 
 
Informatie en solliciteren 
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Nynke Walstra (directeur-
bestuurder), 06-51619817 of Ferdi Uuldriks (Jongerenwerker/Jimmy’s facilitator), 06 82687996) 
bereikbaar op de werkdagen dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Laat ons weten, op jouw 
manier, waarom je deze functie ambieert. Stuur dit samen met je CV zo spoedig mogelijk doch 
uiterlijk 4 juli 2022 naar  werken@cadanzwelzijn.nl, o.v.v. sociaal werker- jeugd en jongeren.  
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