TRAINEE-JONGERENWERKER
MEEST GESCHIKT VOOR POST-HBO/POST-MBO

The Mall Jongerenwerk staat dichterbij jongeren in
Gorinchem. Al meer dan 12 jaar zoeken we jongeren
op waar ze zijn. We verrichten onze werkzaamheden
ten behoeve van jongeren, ongeacht hun geloof, geslacht, ras, kleur, opleiding of anderszins.
In The Mall vertellen jongeren over hun uitdagingen
van elke dag. Vaak ontstaan hier hulpvragen uit. Dit
kunnen hele simpele vragen zijn over het zoeken van
een baantje en het schrijven van een sollicitatiebrief of
CV. Het kunnen ook grotere hulpvragen zijn, als het
gaat om problemen op school, met justitie of thuis.
Waar nodig verwijzen we jongeren door.
Samen met een groot team vrijwilligers werken jongerenwerkers aan het opbouwen en onderhouden van
vertrouwensrelaties met jongeren. We willen dat jongeren groeien, hun eigenwaarde ontdekken, zichzelf
en hun talenten ontwikkelen en een bijdrage (leren)
leveren aan onze samenleving.

WAT GA JE DOEN?
The Mall Gorinchem wil een veilige plek creëren waar
jongeren zichzelf kunnen zijn en kunnen groeien. Als
trainee werk je hieraan mee in het organiseren van
allerlei activiteiten voor en met jongeren, van bardiensten tot sportwedstrijden. Samen met een team van
jongerenwerkers stimuleer je jongeren om hun eigenwaarde te ontdekken, hun talenten te ontwikkelen en
bij te dragen aan de lokale samenleving.

WIE ZOEKEN WE?


Je bent tussen de 17 en 24 jaar en hebt een
MBO– of HBO-achtergrond



Je hebt een hart voor jongeren



Je bent spontaan



Je durft initiatief te nemen



Je bent flexibel inzetbaar



Je hebt (eventueel) affiniteit met video-edeting



Jij biedt een luisterend oor

WAT BIEDEN WIJ?
Als trainee jongerenwerker leer je veel over jongeren
en de straatcultuur. Je doet 3 á 4 dagen per week
werkervaring op door te werken in een team en op
kantoor. Om de twee weken is er een voortgangsgesprek met je begeleider. Je krijgt feedback en leert
steeds meer over jezelf en je werkejn met jongeren.

MEER INFORMATIE
Wil je meer informatie over deze functie, neem dan
contact op met Leenard Kanselaar via
leenard.kanselaar@yfc.nl of 06-81512031. Je kunt
ook kijken op onze website: www.themallgorinchem.nl.

‘‘Ik had nog weinig
ervaring met
verschillende culturen.
In mijn tussenjaar bij The
Mall heb ik hiermee leren
omgaan.”
Timo - The Mall Gorinchem

