
 
 

 

 

Over Raster 

Met passie werken we bij Raster aan sterke buurten waar bewoners, jong en oud, meedoen en 

meetellen. We geloven in de kracht van het ontwikkelen van talent, we sluiten aan bij wat mensen 

kunnen, willen en leuk vinden. We zijn dichtbij mensen, zichtbaar en benaderbaar. Overal waar 

mensen zijn: op school, straat en andere belangrijke plekken in een buurt. Daar bouwen we aan 

vertrouwensrelaties en leggen we verbindingen; tussen mensen onderling en mensen en 

organisaties. Zo bouwen we, samen met bewoners en collega-organisaties, mee aan sterke buurten 

in Deventer.  

Ons team Jongerenwerk is een enthousiast en innovatief team dat bestaat uit jongerencoaches en 
(ambulant) jongerenwerkers. Zij verleiden jongeren op hun geheel eigen wijze actief te worden en 
mee te doen. Vanuit de aansluiting met jongeren wordt steeds gezocht naar het best onderbouwde 
vervolg om jongeren op te laten groeien tot stevige volwassenen.  

Ben jij een innovatieve ‘denker met doe-kracht’? Kom dan ons team jongerenwerk versterken 

en solliciteer naar de functie van:  

 

Senior jongerenwerker voor 32 uur per week 

 

De functie 

Als senior jongerenwerker draag je zorg voor de ontwikkeling en implementatie van (nieuwe) 

werkmethodes en innovaties, investeer je in de samenwerking met netwerkpartners en benut je 

kansen om de samenwerking op een volgend niveau te brengen. Je coacht je collega’s bij de 

uitvoering van hun dagelijkse werkzaamheden en bent medeverantwoordelijk voor het opleveren 

van evaluaties en verantwoordingen. Je vult het projectleiderschap in en coördineert de praktische 

uitvoering van het werk. Zo breng je fasering in projecten aan, zorg je voor structuur en monitor je de 

resultaten.  

 

Wat vragen wij? 

Ben je echt gedreven om bij te dragen aan de kwaliteit van het jongerenwerk? Kan je binnen kaders 

werken, maar er ook buiten denken? Ben jij een stevige persoonlijkheid, een organisatietalent en 

analytisch sterk? Wil je met jouw werk het verschil maken voor jongeren? Reageer dan op deze 

vacature! 

 

Wat bieden wij? 
Wegens vertrek van een collega zijn we op zoek naar iemand die deze functie met verve kan 
vervullen en continuïteit kan bieden. We bieden in eerste instantie een jaarcontract. De functie is 
ingeschaald in schaal 9 van de cao Sociaal Werk. Het minimumsalaris in deze schaal is bruto € 2.936,- 
en het maximumsalaris is bruto € 4.252,- bij een fulltime dienstverband van 36 uur. De cao Sociaal 
Werk kent in aanvulling hierop een individueel keuzebudget van 19% van het salaris en een 
loopbaanbudget.   



 
 

 

Informatie en solliciteren 

Voor deze functie vragen wij hbo+-niveau met uitstekende communicatieve vaardigheden. Ervaring 

met het werkveld is een vereiste. Heb je vragen over de vacature, neem dan contact op met Cees 

Verdonk, teammanager Welzijn en bereikbaar op telefoonnummer 06-15301296. Wil je reageren? 

Stuur je motivatie en cv naar afdelinghr@rastergroep.nl.  

Deze vacature wordt zowel in als extern opengesteld.  
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