Vacature: twee medewerkers voor projecten met en voor
jongeren in kwetsbare posities
Stichting Mara is een instelling voor maatschappelijk activeringswerk in de provincie Zuid-Holland.
Mara initieert en ondersteunt projecten waarin vrijwilligers zich inzetten voor kwetsbare of
achtergestelde groepen in de samenleving (zie voor een overzicht van de projecten:
www.maraprojecten.nl). Stichting Mara is voor haar vestigingen in Rotterdam en Den Haag per direct
op zoek naar:
Twee medewerkers (m/v)
voor projecten met en voor jongeren in kwetsbare posities
voor 20 uur per week (per medewerker)
Het betreft een dienstverband voor 1 jaar met zicht op verlenging.
De projectmedewerker is verantwoordelijk voor het begeleiden van de activiteiten en vrijwilligers
voor projecten met en voor jongeren in kwetsbare posities. Denk aan de volgende taken:
-

Het werven, selecteren, trainen en begeleiden van vrijwilligers.
Het opbouwen en onderhouden van een netwerk aan maatschappelijke organisaties en het
maken van afspraken over samenwerking.
Het voorbereiden en organiseren van groepsactiviteiten.
Het onderhouden van individuele contacten met vrijwilligers en jongeren.

Een belangrijk deel van je werk zal zich richten op het werken met dak- en thuisloze jongeren. Kennis
van de wereld van maatschappelijke opvang en hulpverlening vinden wij bij de selectie een
belangrijke meerwaarde.
We zoeken naar enthousiaste en initiatiefrijke teamspelers:
- Met een afgeronde HBO opleiding Social Work of vergelijkbaar.
- Met hart voor jongeren; ervaring met jongerenwerk is een pre.
- Die bereid zijn om flexibel te werken: er zijn regelmatig activiteiten in de avonduren en soms
in het weekend.
- Die zich herkennen in de missie en visie van Mara en haar levensbeschouwelijke achtergrond
(zie: http://www.maraprojecten.nl/over-mara/missie).
In het werk met en voor jongeren vinden wij twee aspecten van belang: enerzijds moet je een goede
organisator zijn en anderzijds ben je in veel gevallen een vertrouwenspersoon. We dagen je uit om in
je motivatiebrief aan te geven in welke van deze twee jij jezelf het meest herkent.
We bieden:
- Een uitdagende baan in Rotterdam en / of Den Haag met prima doorgroei mogelijkheden.
- Een goed en ervaren team en een prettige werksfeer.
- Ondersteuning door een consulent van Stichting Mara.
- Inschaling in schaal 8 van de CAO Sociaal Werk (bruto aanvangssalaris tussen € 2.515 en
€02.840 bij een fulltime aanstelling, afhankelijk van ervaring).

Stuur voor 15 augustus 2017 per mail een motivatiebrief met CV en de contactgegevens van
minimaal een persoon aan wie we om referentie kunnen vragen naar Stichting Mara, t.a.v. Marc
Bollerman, marc@maraprojecten.nl
De gesprekken vinden eind augustus of begin september plaats.
Voor meer informatie over deze vacature kan je contact opnemen met:
Marc Bollerman: marc@maraprojecten.nl, 06-16068897
Stichting Mara: 010-4116085
Aquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

