
JONGERENCOACH
24-32 UUR

Wil jij als ervaren jongerencoach het allerliefste met onze
doelgroep jongeren werken? 
Is het jouw persoonlijke missie om ieder individu te helpen
zijn eigen unieke passie en talent te ontdekken?
Durf je uitdagingen aan te gaan en jouw Krijgerschap in te
zetten? Dan zoeken wij jou! 

In verschillende teams, zowel binnen gemeenten in de
regio Rijnmond als op de mbo scholen zoeken wij nieuwe
Krijgers.

De Jonge Krijger
Wij dragen actief bij aan een samenleving waarin jonge
mensen vanuit hun eigen kracht en talent hun plek
innemen. Dit doen we door de inzet van verschillende
projecten gericht op toeleiding naar werk en/of school en
de persoonlijke ontwikkelingen van jongeren. Hierin
pakken we belemmeringen aan die spelen bij jongeren
tussen de 16 en 27 jaar op hun weg naar school of werk.

Onze coaches bieden individuele coaching op alle
leefgebieden, werken aan de zelfredzaamheid van de
jongeren en bieden handvatten en kennis om de regie
over hun eigen leven (weer) op te pakken op basis van het
door ons ontwikkelde Pad van de Krijger. Ook verzorgen
onze coaches trainingen en workshops, maken
trajectplannen met de jongeren en zijn betrokken bij het
gehele proces. En dat doen we al meer dan 18 jaar! Wij
hebben een krachtig team van 13 medewerkers die met
hun kwaliteiten en Krijgerschap informeel en professioneel
met elkaar samenwerken. 

www.jongekrijger.com

Vacature

Ervaren jongerencoach Regio Rijnmond 24-32 uur per 1 september
 



Jongeren, zowel individueel als in groepen met gestapelde problematiek en meer afstand tot de arbeidsmarkt en jonge
statushouders, coachen op hun weg naar werk en school of duurzame hulpverlening en het geven van individuele
workshops/trainingen of in groepen, zoals studiekeuzeworkshops. 
Actief met jongeren op pad om hun doelen te bereiken. 
Een warm netwerk met o.a hulpverleners, opleiders en werkgevers vergroten en onderhouden, waarbij jij de
casusregisseur bent van de jongere om ze zo verder te helpen. 
Werken in een team in een informele en uitdagende werkomgeving. 
Meedenken en werken in een groeiende organisatie. 
Doelgericht en projectmatig werken, eigen werk kunnen organiseren op basis van doelen.
Binnen de mbo scholen samenwerken om jongeren die dreigen uit te vallen te coachen terug naar school of naar een
andere opleiding. 
Gedegen administratie rondom jongeren voeren

Je bent in bezit van een hbo-diploma, bij voorkeur in sociaal maatschappelijke richting zoals MWD, Social Work of
Toegepaste Psychologie
Je beschikt over minimaal twee jaar relevante werkervaring in trajectbegeleiding en/of coaching
Je hebt de passie, het geduld en inzicht om te werken met kwetsbare jongeren waaronder jongeren met psychische
problematiek, jonge statushouders en jongeren met multiproblematiek
Je hebt kennis van opleidingen, studiefinanciering en (leer)werkplekken. Je hebt ervaring met het coachen van jongeren
bij het maken van een studiekeuze
Je hebt een visie op coachen
Je hebt kennis van het mbo onderwijs
Je hebt kennis en ervaring op het gebied van coaching naar werk; solliciteren, netwerk opbouwen,
werknemersvaardigheden
Je bent een echte netwerker en bekend met diverse partijen zoals maatschappelijk werk, wijkteams, schuldhulpverlening,
mbo-scholen, RMC en leerplicht
Je bent doelgericht, actief, meedenkend en initiatief- en vindingrijk. Natuurlijk beschik je over uitstekende
communicatieve en sociale vaardigheden
Je weet hoe je een persoonlijk ontwikkelplan begeleidt

Goede werksfeer in een jong en dynamisch team
Je verdient een salaris o.b.v. leeftijd en relevante ervaring tussen de €2600- € 2900 bruto per maand op basis van 40 uur
Laptop & Telefoon
Eindejaarsuitkering
Reiskostenvergoeding
Opleidingsbudget 
Maandelijkse teamdagen

Jouw werkzaamheden

Jouw kennis en ervaring

Wij bieden

Denk je, deze vacature is op mijn lijf geschreven en ben je in bezit van een rijbewijs en auto?
Stuur je cv en motivatie naar hrm@jongekrijger.nl ten name van Robin van Dalen. Je mag je motivatie

insturen zoals die bij jou past (video, brief of op een andere manier)
Let op: onze HRM afdeling is helaas niet telefonisch bereikbaar. Graag je reactie per mail. De vacature

wordt zowel intern als extern uitgezet.

Solliciteren?

JONGERENCOACH
24-32 UUR


