
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Scala,  
waar het om mensen gaat! 

 Jongerenwerker m/v  
 
               voor 32 uur per week  

 
 
Stichting Scala is een brede 
welzijnsorganisatie in de 
gemeente Ooststellingwerf. Bij 
Scala werken ruim zestig 
personeelsleden. Scala levert 
diensten op het gebied van: 

 maatschappelijk werk  

 jongerenwerk 

 opbouwwerk 

 voor- en vroegschoolse 
educatie 

 peuterspeelzaalwerk 

 sociale activering  

 lokaal stimuleringsbeleid 

 vrijwilligerswerk 

 netwerkcoördinatie 

 buurtbemiddeling 

 buurtsport 
 
 
 

 
 
 
 
 
Een afwisselende functie binnen een 
organisatie die volop in beweging is! 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
Werkzaamheden:  
  

 Zoekt en vindt aansluiting bij de 
(be)leefwereld van jongeren in de 
leeftijdscategorie van 10 t/m 23 jaar; 

 Het leggen en onderhouden van individuele 
contacten met vrijwilligers en jongeren; 

 Motiveert, stimuleert en activeert jongeren 
en vrijwilligers; 

 Ambulant/vindplaatsgericht werken en is 
zichtbaar op straat en in het dorp; 

 Het opbouwen en onderhouden van een 
netwerk met maatschappelijke organisaties; 

 Het draaien van soosdiensten; 
 Het voorbereiden en organiseren van 

groepsactiviteiten, samen met jongeren. 
 

 
 

 
Profiel:  
 
 HBO werk- en denkniveau;  
 Een enthousiaste, initiatiefrijke, flexibel 

inzetbare bruggenbouwer met een proactieve 
werkhouding die kansen ziet, draagvlak creëert, 
verbindingen legt, initiatief neemt, organiseert 
en onderneemt;  

 Goede communicatieve-,  schriftelijke- en 
pedagogische vaardigheden;      

 Een netwerk kunnen opbouwen en 
onderhouden; 

 Affiniteit met jongeren en ervaring in het 
jongerenwerk; 

 In het bezit van rijbewijs en eigen vervoer. 

 

  
 

 
 

 
 
 
 

 
Standplaats: Oosterwolde 
Aantal uren:   32 uur 
CAO: Sociaal werk 
Functietypering : SCW-3, schaal 8. 
Inschaling is afhankelijk van kennis en 
ervaring.  
Dienstverband: Aanstelling bepaalde tijd 
voor anderhalf jaar, met de mogelijkheid 
tot verlenging.  

In het werken met jongeren vinden wij het 
belangrijkste dat je in staat bent om jongeren te 
benaderen, te motiveren en te binden en van 
daaruit aan pedagogische doelen te werken. We 
dagen je uit om in jouw motivatiebrief aan te geven 
hoe jij dat in de praktijk gaat uitvoeren. We zien 
jouw motivatiebrief en C.V. graag vóór 14 oktober  
door deze te sturen naar administratie@scala-
welzijn.nl 
Nadere informatie over de functie is op te vragen bij 
Henk Dekker, tel. 0516-567220. De 
sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 42. 

 


