VACATURE
Jonge vrijwilliger
Tussen de 16 en 18 jaar – omgeving Almelo & Tilburg
Komen vrienden of vriendinnen vaak naar jou toe voor een luisterend oor – en zou je daar eens wat
meer mee willen doen? Lijkt het je gaaf om een bijzondere vorm van vrijwilligerswerk te doen,
waarbij je ervaring opdoet die je mogelijk in kunt zetten voor je opleiding of als maatschappelijke
stage? Dan is werken als jonge vrijwilliger bij De Kindertelefoon misschien wel wat voor jou!
Wij zijn op zoek naar jongeren tussen de 16 en 18 die…
•

minimaal drie keer per maand een dienst willen draaien tussen 18 en 20 uur, op één van

•

de Nederlandse taal goed beheersen;

•

minimaal één jaar willen aanblijven als vrijwilliger;

•

het leuk vinden om aan hun gespreksvaardigheden te werken, zelfkritisch zijn en open staan

onze locaties in Almelo of Tilburg;

om nieuwe dingen te leren.

Als jonge vrijwilliger voer je gesprekken met jongeren tussen de 13 en 18 jaar via de chat. Zo verbeter
je zelf ook je luister- en gespreksvaardigheden. De gesprekken die je voert gaan over allerlei
onderwerpen, zoals verliefdheid, seks, pesten, vriendschap of depressie.
Elke werkdag van 18 tot 20 uur kunnen jongeren die willen chatten met De Kindertelefoon kiezen
voor een gesprek met een jonge vrijwilliger, in plaats van een volwassene. Soms is het gewoon fijner
om te praten met iemand die ongeveer even oud is, of net iets ouder. Je wordt als jonge vrijwilliger
getraind om goed te luisteren en je wisselt ervaringen uit - als jullie dat allebei oké vinden.
Bovendien word je tijdens je dienst altijd begeleid door een mentor.
Wat krijg je ervoor terug?
Natuurlijk ga je niet zonder voorbereiding aan de slag. Eerst krijg je een interessante gesprekstraining
die bestaat uit drie bijeenkomsten. Samen met andere jonge vrijwilligers leer je hoe je jongeren via
de chat kunt helpen en ga je oefenen met het voeren van gesprekken. Als je de training goed
afrondt, mag je je eerste diensten gaan draaien, onder begeleiding van een mentor die jou en je
collega-vrijwilliger ondersteunt tijdens een dienst.

Zin gekregen?
Meld je aan via de website, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op. We nemen jonge
vrijwilligers aan tot en met 18 jaar, je kunt blijven tot je 21ste. Mocht je al 19 jaar zijn, dan kan het ook
zijn dat je meer geschikt bent voor het ‘gewone’ vrijwilligerswerk bij De Kindertelefoon. Samen
bespreken we wat de mogelijkheden voor jou zijn.

