
VACATUREMELDING 

 

Travers Welzijn is een regionaal maatschappelijke organisatie die werkt aan leefbare en veilige wijken 

met goede voorzieningen. We zetten ons in voor de kwaliteit en groei van de leefwereld van onze 

cliënten, door diensten te leveren op het gebied van welzijn, ontmoeting, participatie en ontwikkeling. 

We hebben lokaal een fijnmazig netwerk van locaties en activiteiten. Daarmee verankeren we ons werk 

stevig in buurten en gemeenschappen waar we actief zijn. Travers Welzijn is een ondernemende 

organisatie die naast groei ook verder wil professionaliseren, inhoudelijk profileren en de kwaliteit van 

haar werk optimaliseren. Bij Travers Welzijn werken ca. 70 competente en betrokken medewerkers die 

samen het gezicht van de organisatie zijn. 

 

We opereren vanuit drie kernwaarden: 

 Bron van groei: we zijn ontwikkelingsgericht voor onze klanten, partners en onze medewerkers; 

 Verbindend: we staan midden in de samenleving en kijken over onze eigen grenzen. We verbinden 

mensen en organisaties; 

 Onderscheidend: we zijn onafhankelijk, herkenbaar, hier en daar eigen(zinnig) en soms anders in hoe 

we onze dingen doen.  

 

Travers Welzijn zoekt voor het jongerencentrum Level Z per direct voor de periode van één jaar een: 

 

 

Junior welzijnswerker m/v 

Voor 28  uur per week  

 

De functie 

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega die het jongerenwerk in onze organisatie wil komen versterken. Bij 

aanvang van de functie ga je werken vanuit jongerencentrum Level Z in Stadsdeel West.  

 

In deze uitdagende functie geef je mede uitvoering aan het jongerenwerk, ambulant en locatiegericht, binnen het 

wijkgerichte welzijnswerk. Je onderhoudt contacten met individuele en groepen jongeren en ondersteunt hen bij het 

realiseren van hun wensen en het ontwikkelen van vaardigheden. Je werkt samen met jongeren bij het organiseren 

en uitvoeren van activiteiten in het jongerencentrum en daarbuiten.  

 

Je hebt de sociale en agogische vaardigheden om groepen en individuele jongeren te ondersteunen. Jij hebt 

kennis van de leef - en belevingswereld van jongeren en sluit daar met je werkwijze op aan. Je hebt uitstekende 

communicatieve vaardigheden en kunt via verschillende (sociale) media contact onderhouden met groepen 

jongeren. Je werkt kansgericht vanuit een actieve houding die gericht is op ontwikkeling van de positie en 

competenties van de jongeren. Je laat hierin een coachende/ faciliterende houding zien, waarmee je jongeren in 

staat stelt om van elkaar te leren.  

 

Wij vragen 

 een relevante afgeronde MBO/HBO opleiding; 

 woonachtig in Zwolle; 

 een teamspeler met een open kijk op mogelijkheden en ontwikkelingen; 



 bereidheid om te werken als de jongeren vrij zijn, dat betekent vooral ‘s avonds en in het weekend; 

 bereidheid om in jezelf en de organisatie te investeren. 

Daarnaast beschik je over de kerncompetenties die wij in onze organisatie belangrijk vinden: 

 Initiatief: je signaleert kansen en handelt ernaar; 

 Resultaatgericht: je bent actief gericht op het behalen van resultaten en doelstellingen en grijpt in  

bij tegenvallende resultaten; 

 Samenwerking: je levert actieve bijdragen aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing; 

 Sensitief: je bent je bewust van anderen en van je omgeving en je eigen invloed hierop. 

 

Wij bieden 

 een uitdagende, efficiënte en productieve samenwerking met gedreven collega’s en organisaties in het 

werkgebied; 

 uitstekende ontwikkel mogelijkheden d.m.v. scholing en diverse cursussen via onze Travers Academie en 

om je start een goede basis te geven een buddy; 

 arbeidsvoorwaarden en inschaling conform cao Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en 

bedrijfseigen regelingen. De functie is daarbij ingeschaald in salarisschaal 4 van de cao Welzijn (SCW 1); 

 Een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar, met mogelijk uitzicht op verlenging bij goed 

functioneren en ongewijzigde bedrijfseconomische omstandigheden. 

 

Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Jos Legebeke, Manager Wijkgericht Welzijnswerk van 

Travers Welzijn, tel. 038-7518435 of 06-50284575, e-mail j.legebeke@travers.nl. 

 

Je schriftelijke reactie met CV kun je, uiterlijk tot en met 2 oktober a.s. versturen via het online sollicitatieformulier 

via de website www.traverswelzijn.nl. Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 7 oktober 2016 vanaf 19.00 uur. 

 

Voor deze vacature wordt zowel intern als extern gelijktijdig geworven. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne 

kandidaat voorrang op de externe kandidaat. 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. 

mailto:j.legebeke@travers.nl
http://www.traverswelzijn.nl/

