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Mentorproject Laten we Welzijn
We zijn er voor jongeren in de gemeente Ede die ondersteuning kunnen gebruiken. Ze
zijn eenzaam of zitten in een kwetsbare situatie en hebben daardoor moeite met de
taken die op hen afkomen. Deze jongeren hebben behoefte aan iemand die hen
ondersteunt. Mentorproject Laten we Welzijn koppelt vrijwillige mentoren aan deze
jongeren. Een jaar lang trekken ze samen op, ondernemen leuke dingen en zijn
ondertussen bezig om aan laagdrempelige doelen te werken. Mentortraject Laten we
Welzijn verzorgt, naast de match tussen de jongere en de mentor, ook de ondersteuning
en begeleiding van de mentor door onder andere cursussen en intervisie-
bijeenkomsten.

Als je meer wilt weten over onze doelgroep, werkwijze of andere informatie, kijk dan op
www.latenwewelzijn-ede.nl.
Laten we Welzijn is onderdeel van Stichting Netwerk Dien je Stad.

Je geeft samen met een Laten we Welzijn collega
vorm aan het project waarin je jongeren aan elkaar
koppelt om van betekenis te zijn.
Je coördineert en faciliteert alles wat nodig is om
deze mentortrajecten succesvol te laten verlopen.
Je weet bij jongeren en samenwerkingspartners
aan te sluiten. 
Gesprekken voeren, evaluaties, verslaglegging en
terugkoppeling geven is iets wat een groot
onderdeel is van je werk.
Je werkt samen met stakeholders, partners op
gebied van jongeren, onderwijsinstellingen en
hulpverleningsinstanties.
Je werft, begeleidt, en coacht vrijwilligers en weet
ze toe te rusten.
Je onderhoudt persoonlijk contact met jongeren en
vrijwilligers.
Je weet te enthousiasmeren, inspireren en te
waarderen naar zowel jongeren die deelnemen aal
het project als aan vrijwilligers.
Je kan bijeenkomsten en evenementen
organiseren.

Taakomschrijving coördinator.
Je bent bewogen en hebt affiniteit met kinderen en
jongeren.
Je hebt ervaring in het omgaan met jongeren.
Je hebt ervaring met het voeren van gesprekken.
Je werkt vanuit je hart en hebt zicht op eigen
handelen.
Je hebt een groot netwerk in Ede of bent in staat deze
snel op te bouwen.
Je bent pro-actief, zelfstandig en initiatiefrijk.
Je hebt goede communicatieve vaardigheden en weet
af te stemmen op verschillende doelgroepen.
Je maakt makkelijk verbinding met mensen en weet te
enthousiasmeren.
Je hebt goede organisatorische eigenschappen en
weet overzicht te houden in de diversiteit aan
werkzaamheden.
Je hebt visie, kan toekomstgericht werken en hebt
oog voor mogelijkheden.
Je weet dit te vertalen in verslaglegging.
Je weet je weg te vinden in een dynamische
werkomgeving.
Je stuurt een team aan en werkt actief samen.
Daarnaast weet je ook goed zelfstandig je werk vorm
te geven.

Functieprofiel.

Werkdagen en -tijden in overleg. 
Een team waarin je samenwerkt met 1 vaste collega en een groter team van enthousiaste collega’s in de gehele
organisatie van Stichting Netwerk Dien je Stad
Een werkplek waar je op een betekenisvolle manier je werk vorm geeft.
Mogelijkheid om je persoonlijk en werkgerelateerd te ontwikkelen.
Salaris en aanvullende arbeidsvoorwaarden conform de CAO Sociaal Werk.
De mogelijkheid om je in te zetten voor de toekomst van kinderen en jongeren in Ede.

Wat wij bieden.

Jouw motivatie en CV ontvangen we graag voor donderdag 25 augustus 2022. Dit mag je sturen naar
personeel@dienjestad.nl. De sollicitatiegesprekken zijn ingepland op maandag 29 augustus. 
Voor meer informatie en bij vragen kun je na 10 augustus contact opnemen met Marieke van der
Heide via personeel@dienjestad.nl of 06-58070555.

Solliciteren


