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

Coördinator Click Corner (V/M)
per direct
Parttime
Click Jongeren
Click Jongeren verricht al 8 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. We 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.
Naast het werk op MBO scholen is Click ook actief in opdrachten voor de gemeente Den Haag en in
de Click Corner. Dit is een fysieke plek in het centrum van Den Haag waar jongeren in de leeftijd van
16 tot 27 jaar kunnen aankloppen met hulpvragen. We zijn heel laagdrempelig en dit is waarin Click
Jongeren zich in onderscheid.
De functie
We zoeken voor onze Click Corner een jongerenwerker die een coördinerende rol op zich durft te
nemen, niet bang is om in gesprek te gaan met jongeren met een flinke rugzak en het leuk vindt om
mee te denken over innovatieve vraagstukken. We zoeken iemand met een flexibele houding,
iemand die een keertje langer of korter werken niet erg vindt en op verschillende taken inzetbaar is.
Als coördinator van de Click Corner ben je sociaal, enthousiast, gedreven en heb je een groot hart
voor de doelgroep. Als je in deze functie komt te werken dan werf je jongeren, ga je gesprekken aan
met jongeren, ga je op zoek naar partners om mee samen te werken en denk je mee over de
innovatie van de Click Corner.
Het gaat om een opdracht op ZZP-basis waarbij we een tarief bieden van € 1600,- excl. BTW per
maand. Het aantal uren kan in overleg worden afgestemd en is afhankelijk van ervaring,
deskundigheid en beschikbaarheid.
Interesse?
Ben je geïnteresseerd en wil jij ons team komen versterken? Stuur dan voor 13 november je
sollicitatie met een (korte) motivatie en CV naar info@clickjongeren.nl. Meer informatie over Click
Jongeren vind je op onze website: www.clickjongeren.nl Vragen kunnen ook gesteld worden via de
mail.

www.clickjongeren.nl

