VACATURE

Enthousiaste werkbegeleider
32 uur per week voor de locatie Tilburg
Ben jij de creatieve, energieke werkbegeleider die de vrijwilligers van De Kindertelefoon
motiveert en traint? Lees dan gauw verder!
Wie zijn wij
Al 40 jaar praat De Kindertelefoon met kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar. Vanuit 7 locaties en met meer
dan 700 vrijwilligers bieden we via de chat en telefoon een luisterend oor voor elke vraag en helpen we
kinderen verder. Van verliefdheid tot verwaarlozing en alles ertussenin. De Kindertelefoon biedt een veilige
plek waar jongeren via een druk bezocht forum ook elkaar kunnen helpen. Dankzij De Kindertelefoon heeft elk
kind in Nederland altijd iemand om mee te praten. De Kindertelefoon is er voor en door jongeren. Wij werken
volledig vraag gestuurd.

Wie zoeken wij
We zijn op zoek naar een creatieve trainer en enthousiaste werkbegeleider, die vrijwilligers weet te
enthousiasmeren en te motiveren. Je bent flexibel inzetbaar om vrijwilligers op de locatie op te leiden en te
ondersteunen. Je hebt affiniteit met vrijwilligers en met de leefwereld van kinderen en jongeren. Je voegt je
makkelijk in een team en staat stevig in je schoenen. Plannen en organiseren gaat je gemakkelijk af. Je bent
altijd op zoek naar manieren om efficiënter en effectiever te werken. Daarnaast ben je in staat om draagvlak
te creëren om jouw ideeën vlot om te zetten in daden.

Wat ga je doen
Je werft vrijwilligers en geeft voorlichting: individueel en groepsgewijs. Ook voer je de selectiegesprekken en
train je jaarlijks een aantal nieuwe groepen vrijwilligers. Je begeleidt onze vrijwilligers tijdens hun
trainingsperiode en beoordeelt de geschiktheid van de aspirant-vrijwilligers en beslist over hun zelfstandige
inzetbaarheid. Je stuurt vrijwilligers aan bij de uitvoering van hun taken en bewaakt de kwaliteit van de
dienstverlening. Je participeert in landelijke projectgroepen en werkt samen met de werkbegeleiders van
andere locaties van De Kindertelefoon.

Het profiel
•

HBO werk- en denkniveau;

•

Didactische vaardigheden & ruime aantoonbare ervaring met het geven van trainingen;

•

Aantoonbare ervaring met gespreksvaardigheden;

•

Kennis van verschillende benaderings- en begeleidingsmethodieken;

•

Kennis en inzicht in groepsdynamische processen;

•

Kennis en inzicht in de ontwikkeling van kinderen en jongeren;

•

Planmatig en flexibel inzetbaar zowel in gedrag als in de inzet van je uren;

•

Bereid om ook in de avonden, weekenden en op andere locaties te werken.

Arbeidsvoorwaarden
•

Uitstekende arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Jeugdzorg;

•

Maandsalaris bij 36-urige werkweek € 2503,43 tot € 3739,00 (schaal 9);

•

Eindejaarsuitkering, opname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn;

•

Een tijdelijke aanstelling van een jaar met eventueel zicht op een vast dienstverband.

Deze vacature wordt gelijktijdig opengesteld voor interne sollicitanten van Stichting De Kindertelefoon
en externe belangstellenden.
Informatie en solliciteren voor de vacature in Tilburg
Ben je geïnteresseerd en enthousiast over deze functie? Stuur dan uiterlijk 22 maart 2020 een motivatiebrief
samen met je CV naar tilburg@kindertelefoon.nl Voor meer informatie over de functie kun je contact
opnemen met Levi Meulensteen, regiomanager 030-3410416 of kijk op www.kindertelefoon.nl. De
selectiegesprekken vinden plaats op 31 maart en 9 april 2020.

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

