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

een jongerenwerker / activiteitenbegeleider (V/M) 
per direct 
Parttime 

  
 Click Jongeren 
Click Jongeren verricht al 9 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. 
 
Sinds september 2018 is Click gevestigd in het centrum van Den Haag, aan Hartogstraat 11. Op deze 
locatie, de Click Corner, hopen we zoveel mogelijk jongeren te kunnen begeleiden naar school of 
werk. Ook helpen wij de jongeren met allerlei hulpvragen op verschillende leefgebieden, die de weg 
naar een baan of opleiding belemmeren. Click wordt geleid door jongeren en richt zich op jongeren. 
  
Wat zoeken wij? 
We zijn op zoek naar een jongerenwerker die affiniteit heeft met onze doelgroep en creatief en 
actief genoeg is om dagelijks een activiteit neer te zetten voor MBO studenten. Een Click 
Jongerenwerker is sociaal, enthousiast en gedreven. Je hebt aantoonbare ervaring in het werk als 
jongerenwerker en/of activiteitenbegeleider. Je bent iemand die in oplossingen kan denken, zich kan 
inleven in de doelgroep en naast de student staat. Binnen deze functie verricht je de volgende 
werkzaamheden: 

• Het bedenken, opzetten en uitvoeren van activiteiten voor MBO studenten. 
• Aanbod creëren dat aansluit bij de wens van de student en van de school. 
• SLB’ers ondersteunen met het begeleiden van de studenten.  
• Hulpvragen van studenten beantwoorden of naar passend aanbod begeleiden. 

  
Wat bieden wij? 
De locatie waar je komt te werken is een locatie van het ROC Mondriaan in Den Haag. Het gaat om 
een opdracht op ZZP-basis die loopt tot aan de Kerstvakantie met een inzet van 20 uur per week 
(iedere werkdag tussen 12:00 en 16:00). Vergoeding wordt in overleg bepaald op basis van ervaring. 
Na een succesvol afgeronde opdracht is er kans op verlenging. 

• Click Jongeren is een kleine, flexibele en innovatieve stichting die meebeweegt met de 
tendensen binnen de samenleving en die inspeelt op de actualiteit. 

• We beschikken over een jong en dynamisch team. 
• Met een informele sfeer waarin ideeën en eigen projecten van harte welkom zijn. 
• Binnen jouw baan bij Click Jongeren krijg je veel vrijheid. 

Interesse? 
Ben je geïnteresseerd en wil jij ons team komen versterken? Stuur dan vóór 5 september 2021 je 
sollicitatie met een (korte) motivatie en CV naar info@clickjongeren.nl of bel naar 06-57975487 voor 
meer informatie over de vacature. Sollicitatiegesprekken vinden de week erna plaats. Meer 
informatie over Click Jongeren vind je op onze website: www.clickjongeren.nl 


