
  

 

Collega gezocht! 
 

Trema is een brede welzijnsinstelling met 150 vaste medewerkers die ervoor zorgt dat mensen van jong 
tot oud mee kunnen doen in de maatschappij en meetellen. We zijn actief in de gemeenten Altena en 

Geertruidenberg en zetten ons er voor in dat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. 
Vanuit Trema Welzijn zijn wij per direct op zoek naar een: 

Jongerenwerker (m/v) 

voor 27 uur per week  
 

Het jongerenwerk werkt voor en met jongeren in hun buurt of dorp. Het geeft ze de ruimte; ze worden  
gezien, gehoord en serieus genomen. Wij bieden jongeren de kans om hun talenten en vaardigheden te  

ontwikkelen door het opzetten van activiteiten voor groepen, maar ook individueel kunnen ze bij ons  
terecht met vraagstukken over bijvoorbeeld school, werk of gezin. Hierbij werken we nauw samen met  
gemeenten en overige netwerkpartners. Eén van de belangrijkste kwaliteiten van het jongerenwerk is  

het op zeer laagdrempelige wijze contact leggen met, en onderhouden van soms lastig te bereiken 
doelgroepen middels het organiseren van activiteiten, contacten leggen op straat, of vanuit onze  

accommodaties. De ‘onzichtbare doel groep’ is bij ons in beeld waardoor geïnvesteerd kan worden 
in preventie, doorverwijzing of het verlenen van praktische hulp. 

 
 

 De verbinder die wij zoeken: 
 

 Heeft (stage)ervaring in ambulant werken en in het werken met jongeren en de straatcultuur. 
 Benut professionele ruimte en is ondernemend en innovatief.  
 Kan generalistisch denken en werken. 
 Speelt in op de landelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. 
 Is enthousiast, flexibel, initiatiefrijk en communicatief sterk. 
 Heeft een rijbewijs en is in het bezit van een auto. 
 Heeft HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur CMV of SPH en is bekend met de   

methodiek ‘Oplossingsgericht werken’. 
 
 Wij bieden jou: 
 

 Salaris conform CAO Sociaal Werk (schaal 8).  
 Het betreft werkzaamheden binnen de gemeenten Geertruidenberg en Altena.  
 Aanstelling voor bepaalde tijd, na gebleken geschiktheid en onder voorbehoud van financiering  

behoort een contract voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheden. 
 

Kom jij ons team versterken? 

Enthousiast geworden? Stuur dan je CV met motivatie naar personeelszaken@trema.org o.v.v.  
‘Vacature jongerenwerker 2019’. Doe dit vóór 12 september 2019. Heb je vragen over de inhoud  
van de functie, neem dan contact op met Piet Slaats, Teammanager Welzijn van Trema via  
t: 0183 - 408 444. Kijk voor meer informatie over de dienstverlening van Trema op www.trema.org.  
De sollicitatiegesprekken staan gepland voor dinsdagochtend 24 september. 


