JES Rijnland is per direct op zoek naar enthousiaste
Sociaal professionals (24-36 uur)
domein Het Jonge Kind
Als sociaal professional wil jij je inzetten voor gelijke kansen voor kinderen en jongeren.
Want ieder kind heeft recht op ontwikkeling. Bij JES kun jij het verschil maken voor onze
gezinnen!
Wat ga je doen?
Als sociaal professional van stichting Jeugd en Samenleving (JES) Rijnland ga je aan de slag voor
programma’s binnen het domein Het Jonge Kind. Met deze mooie, verrijkende programma’s voor
kinderen uit sociaal-economisch kwetsbare gezinnen wil JES ouders in hun opvoedkracht zetten, de
ouderbetrokkenheid vergroten en zorgen voor een betere aansluiting op het onderwijs. Als sociaal
professional bezoek je gezinnen thuis en ondersteun je ouders met tips en handvatten waarmee zij
hun kind kunnen helpen met haar/zijn ontwikkeling. Je benadert actief gezinnen en organisaties en
onderhoudt contacten met samenwerkingspartners en instellingen in de wijk.
Wat vragen wij?
- Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur Social Work).
- Je hebt een visie op de ontwikkeling van kinderen, ouderschap en ervaring in het werken met de
doelgroep.
- Je bent enthousiast, flexibel en creatief.
- Je kunt goed omgaan met verschillende mensen, culturen en organisaties.
- Je bent administratief sterk en kunt zelfstandig werken.
- Je bent een kei in samenwerken en organiseren.
- Je legt makkelijk contact en durft op mensen af te stappen.
- Je ziet kansen en mogelijkheden voor vernieuwing en ontwikkeling en neemt initiatief om deze op
te pakken.
- We vinden het fijn als je meerdere talen spreekt (bijvoorbeeld Arabisch of Tigrinya) en
ervaringskennis meebrengt.
- Je woont bij voorkeur in de regio Leiden/Katwijk.
Wat bieden wij:
• Een voorlopige aanstelling met de intentie voor een langere verbintenis.
• Inschaling volgens de CAO Sociaal Werk, schaal 8 (afhankelijk van opleiding en ervaring).
• Je komt te werken in een groeiende, diverse organisatie met een idealistisch team dat werkt
vanuit vakmanschap, verbinding en vertrouwen.
• Met jouw werk kun je echt helpen de kansen van kinderen te vergroten.
• Flexibele werktijden en vrijheid om jouw baan zelf vorm te geven.
• Volop mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen.
• Een energieke werkomgeving die voortdurend in beweging is en waar we innovatie toejuichen.
• Een eigen mobiele telefoon en laptop.
• Een prachtige werkplek in het Kinderrechtenhuis in hartje Leiden.
• Zo’n 25 leuke, bevlogen collega's en 250 vrijwilligers die samen met jou het verschil willen maken
voor kinderen, jongeren en hun ouders en zich daarvoor met hart en ziel inzetten!

Wie zijn wij?
Ieder kind heeft recht op ontwikkeling. Dat is de missie van Stichting Jeugd en Samenleving (JES).
JES werkt vanuit de overtuiging dat kinderen en jongeren gelijke rechten hebben op kansen, in het
onderwijs en in de samenleving. Gebrek aan geld, een beperkt opleidingsniveau van je ouders of de
wijk waarin je opgroeit, mag niet bepalend zijn voor je toekomstperspectief. JES streeft ernaar de
kansen van deze kinderen te vergroten met ondersteunende, aanvullende en verrijkende programma’s
voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar én hun ouders. Meer informatie: www.jesrijnland.nl
Geïnteresseerd?
Wil je meer informatie over JES Rijnland en de functie? Kijk dan op www.jesrijnland.nl of neem
contact op met Jolanda Borst, 06-81434134 of Carolien de Groot, 06-28689446. Reageren op deze
vacature kan op twee manieren: via een motivatiebrief van maximaal een A-4 of een persoonlijke
video met korte pitch waarin je toelicht wie jij bent en hoe jij het verschil wil maken voor onze
gezinnen. De videolink stuur je mee met je CV. Reageren kan t/m 31 augustus 2022 via
info@jesrijnland.nl. We kijken uit naar je reactie!

