Werken bij Alifa
Onze organisatie
Bij Alifa werken ruim 65 mensen. We zijn zichtbaar in de wijken, bij speeltuinen en
sportvelden, bij buurthuizen, op basisscholen en peuterspeelzalen. We ontmoeten
mensen overal in de stad. We zijn veel op pad, alleen zo kunnen we verbinden
met mensen. We werken in vrijheid en zelfstandig, maar zoeken elkaar graag op.
We zijn ondernemend, stuk voor stuk en daardoor een organisatie die snel kan
inspelen op ontwikkelingen. In onze organisatie staat niet alles vast, dat zorgt voor
veel bewegingsruimte. Er wordt niet strak geregisseerd, dat zorgt ervoor dat
creativiteit kan stromen.

Ons werk
Het welzijnswerk is aangemerkt als vitaal beroep. Dit geeft wel het belang aan van
dit werk. Onze ervaring leert dat gelukkige mensen actiever, productiever en meer
maatschappelijk betrokken zijn. Welzijn gaat over lekker in je vel zitten en vooral
over de eigen kracht van mensen. Zorgen dat iedereen het beste uit zichzelf kan
halen.

Jongerenwerk
Ons welzijnswerk in Enschede is daarmee zinvol en van grote betekenis voor de
stad. Alifa is actief in de hele stad, maar werkt vooral in de wijk. We zijn dichtbij.
We houden niet van praten over jongeren. Nee, wij praten mét jongeren! Die
vinden wij buiten op straat, of online natuurlijk. We spreken letterlijk en figuurlijk
meerdere talen. Hoe? Door te luisteren. Zo weten we wat er speelt.
Per direct ontstaat er binnen het vakteam Jongerenwerk een vacature!
Vacature: Tiener-meidenwerker
Stadsdelen: Enschede Noord
Aantal uren: 22 uur
Contract: 1 jaar (met intentie tot verlenging)
Inschaling: SCW 2 of 3 (schaal 6 of 8), afhankelijk van je opleiding

De doelgroep weet je gemakkelijk te bereiken. Dat heb je al bewezen en je weet
goed je weg te vinden naar hun hoofd en hun hart; je moet ze kunnen raken. In
positieve zin natuurlijk, want door je ervaring weet je goed wat nodig is om
jongeren mee te krijgen, hoe je ze moet coachen en bovenal: hoe je ze een goed
gevoel geeft over zichzelf. Hoe je hun talenten boven haalt.
Daarnaast ben je in staat om een band op te bouwen met de ouders van jouw
deelnemers.
Je pikt signalen snel op en zet die om in acties. Je spreekt graag je netwerk aan en
probeert continu dat netwerk uit te breiden. Je bent je ontzettend bewust van de
waarde van dit netwerk en je denkt vanuit je helicopterview na over het groter
geheel. Want de jongeren zijn natuurlijk een onderdeel van iets. Van een gezin,
familie, vriendengroep, sportteam enz. Je bent goed in staat deze invloeden mee
te nemen in je inzet om samen met de jongere stappen vooruit te zetten.
Je doet dit niet alleen, sterker nog: dit wil je niet alleen doen. Je bent een echte
teamplayer en brainstormt met je collega’s om de beste methodiek in te zetten. Je
maakt hiervoor plannen van aanpak en kunt daarmee goed verantwoorden hoe je
te werk gaat. Het directe werk met de doelgroep blijf je, ondanks dat je ook
affiniteit hebt met online jongerenwerk, waarderen.
Luisteren is hoe jij in contact komt met mensen. En van contact met mensen hou
je. Waar je ook gaat of staat, op een laagdrempelige manier leg je snel verbinding
met anderen. Je hebt dan ook een open houding en oordeelt niet over mensen of
situaties. Je wilt anderen graag helpen en bent vindingrijk en oplossingsgericht.
Dat komt ook omdat je een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebt.

Jij als jongerenwerker
•
•
•
•
•
•

Bent onderdeel van het vakteam Jongerenwerk, met als werkgebied Enschede
Noord.
Draagt in afstemming met jouw collega’ s zorg voor de uitvoering van het
tiener en meidenwerk in dat gebied.
Begeleid groepen en gaat met je collega’s de straat op om de doelgroep te
ontmoeten.
Bent een bekend gezicht op de scholen (basis- en voortgezet onderwijs).
Ziet activiteiten niet als doel op zich maar als middel om de deelnemers te
bereiken en te laten groeien.
Hebt aandacht voor zowel het individu als groepsprocessen

•

Neemt deel aan zowel interne als externe overlegstructuren, waarmee je
tevens bouwt aan een professioneel netwerk.

In het kort heb je als nieuwe jongerenwerker bij Alifa:
• Minimaal een mbo-diploma niveau 4
• Flexibele instelling, het is geen 9 tot 5 baan.
• Ervaring met het werken met de doelgroep.
• Teamspirit. Je bent graag onderdeel van een team.
• Behoefte aan afwisseling in je werk. Je werkt in 1 op 1 trajecten met
jongeren, maar ook met groepen van diverse leeftijd, culturen en religies.
Heb je belangstelling voor deze functie? Schrijf een motivatiebrief met CV en
stuur deze uiterlijk 5 augustus 2022 naar info@alifa.nl. Heb je nog vragen: neem
dan contact op met Gerard Kirchjunger, teamondersteunend manager
Jongerenwerk, tel. 06 53 20 54 11.

