
 

PROFIEL JONGERENWERKER THE MALL 

Op dit moment zijn al onze vacatures vervuld. Echter, The Mall De Baarsjes in Amsterdam is altijd op 

zoek naar talentvolle jongerenwerkers. Als je je herkent in onderstaand profiel en in onze visie, 

schroom dan niet om contact met ons op te nemen. 

Vind jij makkelijk aansluiting bij jongeren en weet je wat ze beweegt? 

Wil je aan de slag om jongeren te zien, te kennen en te erkennen? 

Wil je jongeren van daaruit helpen zich te ontwikkelen? 

Wil je je creativiteit en inventiviteit inzetten om een programmering te bedenken en uitvoeren die 

daarbij aansluit? 

Als je 4 keer “JA!” hebt geantwoord dan pas je waarschijnlijk in ons team met verbindende, 

authentieke en ondernemende jongerenwerkers. 

Samen met het team ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het jongerenwerk in De 

Baarsjes. Wij bieden jongeren de kans om te ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. 

Vanuit de relatie die wij met hen opbouwen, stimuleren en helpen we ze bij de ontwikkeling van hun 

identiteit, talenten en het versterken van hun veerkracht. De jongerenwerkers van The Mall 

onderscheiden zich doordat ze: 

- Zeer sterk zijn in het relationeel werken en met eigenlijk alle jongeren contact weten te 

maken; 

- Een veilig, tweede thuis weten te creëren waar jongeren zichzelf kunnen zijn. Een plek waar 

maatwerk en tegelijkertijd structuur wordt geboden   

- De jongeren veel regie en verantwoordelijkheid geven en daarbij de grenzen durven op te 

zoeken. Dat maakt The Mall niet alleen een plek van maar ook voor de jongeren. 

De organisatie: 

The Mall de Baarsjes is een kleine jongerenwerkorganisatie met jarenlange expertise in het werkveld. 

Er werken ongeveer 11 betaalde krachten en een aantal vrijwilligers en stagiaires. Doordat we klein 

zijn, zijn we flexibel en kunnen op een creatieve manier inspelen op wat de jongeren nodig hebben. 

We zijn een bevlogen en hecht team waarbinnen er veel ruimte is voor de inzet van je eigen kennis, 

kunde en ideeën. 

 

De functie: 

In deze functie ben je het grootste deel van je tijd daar waar jongeren te vinden zijn: in onze 

jongerencentra en op straat. Ook kan je een deel van je tijd worden ingezet (direct of in de toekomst) 

op een school als schooljongerenwerker. 



Je begeleidt diverse jongerengroepen in De Baarsjes. Je houdt je bezig met het voorbereiden en 

uitvoeren van al bestaande activiteiten. Je bedenkt daarnaast samen met anderen, nieuwe manieren 

om de jongeren te ondersteunen in hun ontwikkeling. Ook besteed je tijd aan het individueel 

coachen. 

Je draagt bij aan een opvoedklimaat waar veiligheid, positief gedrag en werken aan talenten centraal 

staat. Hiermee geven we handen en voeten aan het uitdragen van onze missie. Heb je op bepaalde 

gebieden meer ervaring of affiniteit dan je collega’s? Dan coach je hen op dat gebied, zodat het team 

zich gezamenlijk verder kan ontwikkelen. 

De primaire doelgroep is jongeren tussen de 10 en 20 jaar, met verschillende culturele 

achtergronden. Het zwaartepunt van de werkdag ligt in de middag en (minimaal 2) avond(en). Een 

van je werkdagen is de dinsdag, de overige dagen zijn in overleg. 

 

Jouw profiel 

- Je bent zelfstandig, ziet kansen en kan van kansen structurele projecten maken. De Baarsjes 

is een wijk in transitie, en dat biedt mogelijkheden en uitdagingen. 

- Je bent altijd op zoek naar beter en meer om de impact bij jongeren te vergroten. 

- Dat doe je natuurlijk niet alleen, je betrekt actief het netwerk van de buurt in je activiteiten 

en bouwt zo aan een betere omgeving voor de jongeren.  

- Je hebt hart voor jongeren. Jouw enthousiasme inspireert en trekt jongeren aan.  

- Je beheerst het spel van ruimte geven en grenzen stellen en weet hoe je positieve invloed 

kunt uitoefenen op de groepsdynamiek. 

- Je weet wat je wilt en kunt dat omzetten in haalbare doelen. 

- The Mall de Baarsjes is hoopvol, betrokken, authentiek en gepassioneerd. Onze 

medewerkers dragen deze waarden in alles wat zij doen, uit. 

- Wij zoeken iemand met een HBO-denk en –werkniveau en bij voorkeur iemand met een 

afgeronde HBO-opleiding (gerelateerd aan) sociaal- of pedagogisch werk 

 

Wat bieden wij 

- We bieden je een afwisselende baan met veel verantwoordelijkheid en vrijheid om het 

jongerenwerk voort te zetten en te vernieuwen. 

- Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk. 

- Inschaling vindt plaats afhankelijk van opleiding en ervaring. 

 

Meer informatie 

Wil je meer informatie over onze organisatie, kijk op onze website www.themalldebaarsjes.nl of 

stuur een mail naar  sollicitaties@TheMalldeBaarsjes.nl. 

Solliciteren? 

Stuur je brief en cv per email naar sollicitaties@TheMalldeBaarsjes.nl o.v.v. open sollicitatie 

jongerenwerker.  
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