AMNBULANT BEGELEIDER INTENSIEF JONGERENCOACH, 24-36 UUR P/WK
(OMGEVING ROTTERDAM)

Wat ga je doen?
Als ambulant begeleider intensief jongerencoach word je ingezet om jongeren uit de gemeente
Rotterdam vanuit een wijkteam ambulant te begeleiden. Deze teams ondersteunen jongeren met
een uiteenlopende problematiek. Je werkt in een dynamische omgeving waarbij je met meerdere
cliënten per dag een afspraak hebt. Huisbezoeken zijn een onderdeel van het werk. Met de
Intensieve Jongerenaanpak in Rotterdam werken we samen met WMO Radar en Futuro, je komt
in dienst bij ons of bij één van deze partners.
Gedurende dit proces, begeleid en ondersteun je de gedetineerden hierbij, in samenwerking met
PI personeel. Je adviseert en motiveert hen om zelf aan de slag te gaan. Dat kan bijvoorbeeld
door mee te kijken bij het inschrijven bij een woningbouwvereniging, door voorbeelden te geven
van sollicitatiebrieven of door te helpen bij het in contact komen met schuldeisers. Uitgangspunt
is en blijft dat de gedetineerde (gedeeltelijk) zelfstandig aan de slag gaat.
Doel van de functie is de jongeren te motiveren en te stimuleren bij het bevorderen en/of
handhaven van hun zelfredzaamheid en het voorkomen van recidive. Daarnaast is het belangrijk
in te zetten op het vergroten van het perspectief op een zinvolle toekomst. Als ambulant
begeleider intensief jongerencoach voer je wekelijks begeleidingsgesprekken, ondersteun je de
cliënt bij praktische zaken en verwijs je door naar andere hulpverleningsinstanties. Handen uit de
mouwen steken en waar nodig jongeren bij de hand nemen in de begeleiding is een belangrijke
werkwijze. Daarnaast onderhoud je contact met zowel het professionele netwerk rond de cliënt
als ook met zijn eigen persoonlijke netwerk. Dit bestaat onder meer uit: Sociale dienst, de
Reclassering, diverse gemeentelijke loketten, politie en overige instanties.
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Wat vragen wij van jou?

Je hebt minimaal hbo-werk en -denkniveau (voorkeur Social Work).
Je bent representatief en je hebt een stevige positieve uitstraling,
zowel naar externe contacten als naar de jongeren.
Werkervaring met jongvolwassenen en werken binnen een
wijkteam is een pre.
Je kunt out of the box denken.
Je bent in staat zelfstandig verantwoordelijkheid te dragen.
Je bent stressbestendig en hebt improvisatievermogen.
Je kunt je verplaatsen in de belevingswereld van jongeren.
Je kunt reflecteren op eigen handelen.
Je komt in aanmerking of bent in het bezit van SKJ registratie.
Wat bieden wij jou?
Een dynamische werksfeer en een leerzame omgeving.
De salariëring is conform de CAO Sociaal Werk (schaal 8). De
inschaling is afhankelijk van opleiding en werkervaring.
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder de
mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling.
Een Individueel Loopbaan Budget en een Individuele Keuze
Budget.
Geïnteresseerd?
Herken jij jezelf in bovenstaand profiel en raak je geïnspireerd door de
functieomschrijving, neem dan contact met ons op. Informatie over de
functie-inhoud wordt verstrekt door Willem Dumee, coördinator
ambulant begeleider IJA via w.dumee@exodus.nl of via 06-10565616.
Stuur je reactie met motivatie en CV vóór 1 december 2021 aan
Cecilia Jangbahadoer c.jangbahadoer@exodus.nl.
We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt.

Kijk voor meer informatie op www.exodus.nl of bekijk onze social media
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