
Stichting Young 4 Ever is een lokale stichting welke verantwoorde-
lijk is voor de uitvoering van het professionele jeugd- en jongeren-
werk op basis van het gemeentelijk beleid op Texel. Young 4 Ever 
is werkzaam in alle dorpen en heeft een eigen locatie; jongeren-
centrum Time Out. De missie van de stichting is: Het welzijn van de 
Texelse jeugd- en jongeren bevorderen. Voor meer informatie over 
de organisatie: www.young4ever.nl. Wegens verhuizing van één 
van onze medewerkers naar de overkant, zijn wij per direct op zoek naar 
een enthousiaste en gedreven: 

(Ambulant) jongerenwerker
 voor +/- 24 uur

Functieomschrijving:
De (ambulant) jongerenwerker is een intermediair, een bruggenbouwer, die goed de leefwereld van de 
jongeren kent en hun vragen/behoeftes kan vertalen naar activiteiten, diverse instellingen en de gemeente.

De (ambulant) jongerenwerker:
• legt en onderhoudt contacten met jongeren op plaatsen waar zij zich bevinden.
•  signaleert en analyseert, wensen, behoeften, problemen en ambities en vertaalt deze naar een plan van 

aanpak.
• stimuleert en motiveert jongeren tot (actieve) deelname aan activiteiten en hun leefomgeving.
• verwijst zo nodig en mogelijk door naar andere organisaties.
• grijpt in en bemiddelt bij overlast.
• organiseert (vraaggerichte) activiteiten.
• werkt dorpsgericht met verschillende disciplines en partners. 
• onderhoudt contacten met netwerkpartners en neemt deel in netwerken.
• kan vrijwilligers begeleiden.
• kan jongeren coachen.

Functie-eisen:
• HBO-denk en vaardigheidsniveau. 
• kennis van en inzicht in de doelgroep.
• in staat om jongeren en vrijwilligers te motiveren, begeleiden en coachen.
• zelfstandig en in teamverband kunnen werken.
• flexibel inzetbaar, bereid om op onregelmatige tijden te werken.
• stressbestendig.
• beschikt over goede contactuele vaardigheden en weet de weg in sociale media.
• goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
• verklaring van goed gedrag (VOG).
• in het bezit van een auto is een pre (i.v.m. ambulante werkzaamheden).
• woonachtig op Texel of bereid te verhuizen.

Dienstverband:
Uren in overleg. Aanstelling is voor de duur van 1 jaar. Daarna behoort voortzetting van het contract tot de 
mogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden:
Volgens CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Het salaris is afhankelijk van opleiding, ervaring 
en leeftijd.

Reageren:
Uw schriftelijke sollicitatie met uitgebreid CV graag voor 21 september sturen naar info@young4ever.nl.
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Berber Kruger, tel 0644083613 of mail 
naar berber@young4ever.nl


