Sociaal professional VoorleesExpress (32-36 uur)
VoorleesExpress JES Rijnland zoekt jou!
De VoorleesExpress is een project waarbij vrijwilligers wekelijks voorlezen aan kinderen met een taalachterstand.
De vrijwilligers komen wekelijks een keer thuis bij het gezin en proberen in die tijd het voorleesritueel een
blijvende plek te geven. De VoorleesExpress is in de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Voorschoten en Katwijk
actief.
Wat ga je doen?
- Werven en selecteren van gezinnen en vrijwilligers.
- Koppelen van gezinnen aan vrijwilligers en begeleiding van beiden.
- Onderhouden van contacten met samenwerkingspartners, zoals scholen, peuterspeelzalen, bibliotheken, etc.
- Verbeteren van de kwaliteit van het programma VoorleesExpress.
Wat vragen wij?
- Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding richting Social Work.
- Je hebt ervaring in het werken met de doelgroep.
- Je hebt ervaring en affiniteit in het werken, werven en leidinggeven aan een team vrijwilligers.
- Je bent in staat om samenwerking aan te gaan en goed te communiceren met partners.
- Je houdt van samen werken en beschikt over coachende vaardigheden.
- Je bent organisatorisch en administratief sterk en bent in staat zelfstandig te werken.
- Je hebt actuele kennis van en bent ervaren op het gebied van social media.
Wie is JES?
VoorleesExpress is een programma 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 waar je opgroeit, mag niet bepalend zijn voor je toekomstperspectief. JES streeft ernaar de kansen van deze kinderen te vergroten door ondersteunende, aanvullende en
verrijkende programma’s voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar én hun ouders aan te bieden.

Wil jij kinderen een gelijke kans geven en hun wereld verruimen met het vele moois en interessants
dat deze regio te bieden heeft? Solliciteer dan op deze functie!
Wat bieden wij?
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 werkt zelfstandig en
kunt bij JES veel leren en uitproberen. En je kunt met je werk echt helpen om kansen van kinderen te vergroten.
Je krijgt de kans om veel ervaring op te doen met het mede opzetten van een project. Je maakt kennis met een
uitgebreid netwerk van vrijwilligers, gezinnen, scholen en maatschappelijke organisaties.
Inschaling vindt plaats volgens de CAO Sociaal Werk, schaal 8, afhankelijk van opleiding en ervaring.
Het betreft een aanstelling op basis van een jaarcontract.
Solliciteren
Herken je jezelf in het bovenstaande? Stuur dan jouw motivatie voorzien van curriculum vitae vóór 14 januari
2022 naar Corina van Brecht, c.vanbrecht@jesrijnland.nl
Wil je vooraf meer informatie over JES Rijnland, VoorleesExpress en/of de functie? Kijk dan op www.jesrijnland.nl
of neem contact op met Fariidah van Leeuwen f.vanleeuwen@jesrijnland.nl

