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Bijdragen aan een toekomst voor en door jongeren? Stichting Cl!ck Jongeren zoekt: 

 

Allround jongerenwerker (V/M) 
per direct 
Parttime 

 
 Click Jongeren 
Click Jongeren verricht al 7 jaar jongerenwerk op verschillende opleidingen binnen het MBO-
onderwijs in Den Haag en omstreken. Hier draagt Click Jongeren bij aan een positief leerklimaat op 
de school. Ze voeren buddy gesprekken met leerlingen, waardoor er problematiek wordt 
gesignaleerd. Daarnaast organiseert Click Jongeren laagdrempelige activiteiten om het leerklimaat te 
bevorderen en de school aantrekkelijk te maken. 
 
We zijn opzoek naar een jongerenwerker die van verschillende markten thuis is: 

- Rijden in een TukTuk 
Je vindt het leuk om jongeren te benaderen met de TukTuk. Ook zet je activiteiten bij 
scholen of in de wijken op en ben je in beginsel het aanspreekpunt voor alle jongeren. 

- Introductiedagen verzorgen 
Twee keer per jaar verzorgt het MBO een instroommoment. Voor deze momenten zijn we 
opzoek naar een jongerenwerker. Het programma dat Click Jongeren tijdens de introductie 
dagen inzet is op zo’n manier ingericht dat de studenten elkaar snel leren kennen. Dit doe je 
door middel van sport en spel activiteiten of d.m.v. workshops die de studenten helpen om 
elkaar op een laagdrempelige manier te leren kennen. 

- Clicks creativiteitsuurtje 
Een creatief opvanguurtje of aanvullend uurtje op locatie met MBO-studenten. Je geeft de 
studenten tools mee waarbij ze zich richten op sociale en communicatieve vaardigheden, in 
de vorm van sport, spel of workshop. Onderwerpen worden op een laagdrempelige manier 
bespreekbaar gemaakt en op verschillende manieren ben je creatief bezig met de studenten 
en help je hen hun kwaliteiten te ontdekken.  

- Locatie 
ROC Mondriaan 

 
De functie 
Als jongerenwerker ben je sociaal, enthousiast, gedreven en heb je affiniteit met de doelgroep.  Je 
hebt aantoonbare ervaring in het werk als jongerenwerker. Het gaat om een opdracht op ZZP-basis 
waarbij we een uurloon bieden tussen de 14 -24 euro excl. BTW (afhankelijk van de ervaring en 
beschikbaarheid). 
 
Interesse? 
Ben je geïnteresseerd en wil jij ons team komen versterken? Stuur dan voor 8 november je 
sollicitatie met een (korte) motivatie en CV naar info@clickjongeren.nl of bel naar 06-57975487 voor 
meer informatie over de vacature. Meer informatie over Click Jongeren vind je op onze website: 
www.clickjongeren.nl  


