MJD zoekt per direct, tijdelijk, een Jimmy’s professional in de functie van:

Facilitator
16 uur per week
Waarom deze vacature?
Bij Jimmy’s is tijdelijk extra ondersteuning nodig, daarom zijn we op zoek naar een professional die bekend is met de werkwijze van Jimmy’s en samen met een collega facilitator deze
activiteiten kan ontwikkelen en implementeren. Deze functie vraagt een hoge mate van lef,
initiatief en creativiteit.
Jimmy’s is een jongerenwinkel in de Herestraat in Groningen voor en door jongeren
(12 t/m 26 jaar) met vragen
en ideeën. In de afgelopen
zes jaar is Jimmy’s de plek
geworden waar jongeren
dagelijks naar binnen stappen
en elkaar op weg helpen.
Daarnaast zijn jongeren van
Jimmy’s te vinden bij activiteiten in wijken in Groningen en
op scholen. De basis van
Jimmy’s ligt in talentontwikkeling en peer support. Alle
activiteiten van Jimmy’s gebeuren met de grootst mogelijke mate van jongerenparticipatie. In navolging van
Groningen zijn er inmiddels
ook in andere plaatsen Jimmy’s te vinden en worden er
meer steeds meer Jimmy’s
opgezet.
http://www.jimmys050.nl

Informatie
De vacature wordt zowel
intern, binnen het netwerk,
als extern uitgezet, waarbij
interne kandidaten een voorrangspositie hebben .
Voor meer informatie over de
functie kun je contact
opnemen met Karin Geurtsen
(adviseur/projectleider) T 0642734481 en/of Chantal
Bosman (HR adviseur) T 0612059216
.

Inhoud van het werk
Bij Jimmy's kunnen alle jongeren uit Groningen terecht met al hun vragen, ideeën en talenten. Zij worden geholpen door jongeren, eventueel met professionele ondersteuning. Jimmy's
werkt vanuit de netwerken van jongeren en professionals, waarbij jongeren zelf kiezen wie ze
kan helpen met hun vraag, idee of talent.
De activiteiten waar jij je mee bezig houdt zijn sterk afhankelijk van jezelf, de vraag van jongeren, en de vraag van organisaties.
Je houdt je onder andere bezig met het opbouwen en onderhouden van netwerken van jongeren en professionals rondom uiteenlopende thema's, vragen en ideeën. Daarnaast train je
(groepen) jongeren in het co-creëren met andere jongeren en organisaties.
Je ondersteunt jongeren en begeleid stagiaires.
Wat vragen we van jou:
- Dat je kan ontwikkelen en een flinke portie ondernemingslust hebt.
Je kunt leiding nemen in projecten en initieert nieuwe initiatieven. Je ondersteunt jongeren met plannen, en geeft ze een belangrijke rol in nieuwe initiatieven. Bovendien zorg je
ervoor dat organisaties waarmee je de samenwerking zoekt meeneemt in de manier van
werken.
- Lef, creativiteit, en een positieve grondhouding. Je bent open-minded en zoekt naar - en
werkt vanuit mogelijkheden.
- Je snapt wat “je gezonde verstand gebruiken” betekent en 'eigen verantwoordelijkheid'
(leren) nemen heb je hoog in het vaandel. Je bent overal waar je komt zelf ook een Jimmy en kan jongeren laagdrempelig te woord staan. Je gaat uit van de vraag van de jongere en het talent van de jongere. Daarbij zorg je dat de jongere zelf altijd verantwoordelijk blijft voor zijn eigen vraag en het vervolg hij daar aan geeft. Veel situaties ontstaan
spontaan en onverwacht en we ervan uit dat je daar mee kan omgaan.
- Je kan werken met verschillende werkvormen die aansluiten bij jongeren en de vraag.
- Je kan werken vanuit de peer-to-peer methodiek
- Je weet de balans te vinden tussen het volgen van het tempo van jongeren en het najagen van ontwikkelingen
- Je bent flexibel en bereid om in de uren te werken wanneer jongeren er zijn.
- Je hebt kennis van de sociale kaart van Groningen
- Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Toegepaste Psychologie, SPH of CMV
- Een verklaring Omtrent Gedrag vormt onderdeel van de functie
- Je bent per direct beschikbaar (harde eis)
Wij bieden
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk. Op deze functie is de matrixfunctie Sociaal Cultureel Werker 3 van toepassing. Salariëring vindt plaats volgens salarisschaal 8, afhankelijk van opleiding en ervaring minimaal € 2.627,00 en maximaal € 3.742,00
bruto per maand (salaristabellen per 1-9-2019) bij een dienstverband van 36 uur per week.
Het contract is op basis van ziektevervanging van een collega en wordt in eerste instantie
aangegaan voor 3 maanden.
Procedure
Ben je geinteresseerd? Graag ontvangen wij uiterlijk 5 september 2019 je motivatiebrief en
curriculum vitae via hr@stichtingvlechter.nl.

