
Ieder kind Recht op ontwikkeling. Dat is de missie van  
Stichting Jeugd en Samenleving (JES) Rijnland.  
JES werkt vanuit de overtuiging dat kinderen en jongeren gelijke rechten 
hebben op kansen, in het onderwijs en in de samenleving 
 
 
 

Wij zijn op zoek naar een Social Professional  
voor het programma School’s cool voor 24 - 32 uur per week 

vanaf 1 oktober 2021 
 

Deze functie is in eerste instantie in het kader van zwangerschapsvervanging tot 31 maart 2022. 
Omdat onze organisatie groeit en School’s cool dus ook, verwachten wij de periode daarna meer werk.  
Deze zwangerschapsvervanging zal dus hoogstwaarschijnlijk omgezet worden naar een langer 
dienstverband.  
 
Wat ga je doen? 

 Je bent samen met het team School verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma in de 
werkgebieden Leiden, Den Haag en Katwijk; 

 je werkt samen met je team aan de kwaliteit en innovatie van School’s cool; 
 matchen van leerlingen en vrijwilligers en het samen opstellen en evalueren van persoonlijke doelen; 
 bevorderen van deskundigheid en kwaliteit van de vrijwilligers door middel van training en het geven 

van intervisie; 
 het zelfstandig opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk met scholen en diverse andere 

organisaties. 
Wie ben jij? 

 Je hebt een afgeronde HBO opleiding social work; 
 je hebt 3-5 jaar ervaring met groepen kinderen tussen de 10 en 18 jaar en hun ouders;  
 je hebt visie op aanvullend onderwijs en buitenschools leren; 
 je hebt ervaring met het begeleiden van vrijwilligers; 
 je hebt ervaring in het opstellen van projectplannen en kan werkprocessen starten; 
 je kunt snel schakelen tussen wisselende werkzaamheden en samenwerkingspartners; 
 je hebt sterke organisatorische kwaliteiten en communicatieve vaardigheden;  
 je bent stressbestendig, creatief in het zoeken naar oplossingen en werkt graag met anderen 

samen.   
Wij bieden 
JES is een unieke professionele organisatie met een professioneel idealistisch team. Wij zijn voortdurend in 
beweging en werken graag samen met studenten, actieve burgers en collega-organisaties. Je kunt bij JES 
veel leren en uitproberen. En je kunt met je werk echt helpen om kansen van kinderen te vergroten.  
De functie is ingeschaald in salarisschaal 8 conform de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, 
Social Work. De aanstelling is in eerste instantie voor 6 maanden.  
 
Solliciteren 
Herken je jezelf in het bovenstaande?   
Stuur dan jouw motivatie voorzien van curriculum vitae vóór 16 augustus 2021 naar Corina van Brecht,  
Office Manager via email info@jesrijnland.nl 
Wil je vooraf meer informatie over JES Rijnland en/of de functie? Kijk dan op www.jesrijnland.nl of neem  
contact op met Zeynep Uslu via telefoonnummer 071- 342 09 00. 


