Vacature junior ondersteuner

8 uur per week

Ben jij goed in contact maken, organiseren en ben je vaardig met Instagram? Vind
jij het belangrijk dat jongeren en ouders kunnen meepraten over de hulp en zorg
die voor hen georganiseerd wordt? En lijkt het je leuk om ons team te versterken
met onze communicatie naar buiten? Lees dan deze vacature en solliciteer!

Ondev Apps

Functie-eisen
We zien graag dat je:
minimaal beschikt over HBO
werk- en denkniveau
communicatief sterk bent in
geschrift en in contact met
jongeren
vaardig bent met sociale media
beheer (voornamelijk Instagram)
zowel goed kunt samenwerken
in een team als zelfstandig taken
kan oppakken
affiniteit hebt met jeugdhulp en
passend onderwijs

Wij bieden

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?
Als junior ondersteuner bij Jeugdplatform Amsterdam ondersteun je ons team
met administratieve, organisatorische en communicatie taken. Samen met
collega's organiseer je gemiddeld twee keer per maand avondbijeenkomsten
waar wij met jongeren, ouders en professionals in gesprek gaan over thema's die
met jeugdhulp en passend onderwijs te maken hebben. Jij maakt verslagen van
de informatie die we daaruit ophalen en denkt mee over hoe we die informatie
kunnen vertalen naar content die we op sociale media kunnen plaatsen. Je
beheert ons Instagram account en ontwikkelt content, zoals korte filmpjes en
flyers. En je ondersteunt bij voorlichtings- en communicatie activiteiten.

Een afwisselende en creatieve
functie binnen een enthousiast
team
Ruimte voor persoonlijk initiatief
Doorgroeimogelijkheden en
persoonlijke ontwikkeling door
trainingen en begeleiding
Arbeidsvoorwaarden conform
CAO Sociaal Werk
Arbeidsovereenkomst voor 6
maanden, met mogelijkheid tot
verlenging en uitbreiding
Inschaling schaal 7 (min. €2.564
en max. €3.581 op basis van 36
uur per week) , afhankelijk van
leeftijd, kennis en ervaring

Ons team is samengesteld uit collega's vanuit twee organisaties: Cliëntenbelang
Amsterdam en Stichting Alexander. Je komt in dienst bij Cliëntenbelang
Amsterdam, een belangenorganisatie die de kwaliteit van het leven van mensen
met een beperking wil verbeteren.

Adres
Jacob Bontiusplaats 9
1018LL Amsterdam

CREATIEF EN FLEXIBEL
Je kan bij ons werken op kantoor, thuiswerken en vaak
gaan we ook naar locaties toe in de stad. De uren zijn
flexibel in te delen, waarbij de meeste bijeenkomsten in
de avond zijn (gemiddeld twee keer per maand).
In communicatie taken kan jij je creativiteit kwijt. Van
flyers en filmpjes maken tot ideeën bedenken over hoe
we meer jongeren kunnen bereiken.

"Creativity is intelligence having fun"

JEUGDPLATFORM AMSTERDAM
Wij adviseren de gemeente Amsterdam over wat goed gaat en
wat beter kan in jeugdhulp en passend onderwijs. Dat doen
we door gesprekken te voeren met jongeren en ouders in de
stad en in onze adviesgroep. De opgehaalde informatie delen
wij ook met zorgprofessionals en vertalen wij in content voor
op onze kanalen. Zo willen we ervoor zorgen dat hulp en zorg
beter aansluit bij wat goed werkt voor jongeren en ouders.
"We willen dat iedere jongere écht geholpen wordt. Dat
jeugdhulp en passend onderwijs goed aansluit. Op maat,
op tijd, zonder dat je van het kastje naar de muur wordt
gestuurd."

Solliciteren
Voor meer informatie over de functie kan je contact

Wil je meer weten over Jeugdplatform Amsterdam? Bekijk

opnemen met Dorine van Lennep via 0620307855 of

onze website: jeugdplatformamsterdam.nl. Daar vind je

d.vanlennep@clientenbelangamsterdam.nl.

meer informatie over onze organisatie, al onze adviezen en
verslagen, ervaringsverhalen, medewerkers van het JPA

Jouw sollicitatiebrief en CV ontvangen wij graag vóór 4 juli
2022 via het mailadres van Dorine.

team en nog veel meer...

