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Vacature 

Stichting Urban Skillsz is een zorg- en welzijnsorganisatie gericht op jeugdwerk, begeleiding, 
dagbesteding en werk. Urban Skillsz werkt met talentvolle jongeren, veelal uit een kwetsbare omgeving 
en/of situatie. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat iedereen (ongeacht afkomst, leeftijd, geslacht of 
geaardheid) talenten en ambities heeft. In onze aanpak maken wij gebruik van verschillende methodes 
die inspireren en uitdagen om het beste uit de jongeren te halen. Om dit te bereiken sluit Urban Skillsz 
aan bij de doelgroep, door te schakelen tussen de burgercultuur (wat de maatschappij van ze verwacht) 
en de straatcultuur (wat vrienden van ze verwachten). Ons uitgangspunt is om te kijken naar wat jongeren 
wél kunnen. Ons multidisciplinair team bestaat uit jongerencoaches, sportdocenten, leermeesters en een 
GZ-psycholoog/ orthopedagoog. 

 

Medewerker dagbesteding / ambulant begeleider m/v 
 
Als medewerker dagbesteding ondersteun je het team met de uitvoering van dagbestedingstraject 
Back2Next. Je verzorgt skills trainingen met de focus op het aanleren van schoolse- en 
werknemersvaardigheden en het aanpassen van houding en gedrag. Tijdens de trainingen coach je 
de deelnemers om hun talenten en kwaliteiten in kaart te brengen en werk je aan een positief 
zelfbeeld van de deelnemer. Om dit te bewerkstelligen zet jij je eigen talent en levenservaring in en 
zorg je dat je aansluiting vindt bij de belevingswereld van onze deelnemers. Tevens schenk je 
aandacht aan thema’s als identiteitsvorming, sociale vaardigheden, omgaan met boosheid, moreel 
redeneren, loopbaanoriëntatie en vrije tijd. Als medewerker dagbesteding ben je verantwoordelijk 
voor de begeleiding van een groep met maximaal 9 deelnemers. Met de individuele deelnemers stel 
je doelen op, welke je verwerkt in een begeleidingsplan. 
 
Als ambulant begeleider ben je ‘streetwise’ en biedt je ambulante begeleiding aan jongeren 
(jeugdhulp). De doelgroep bestaat uit jongeren die grensoverschrijdend- en/of delinquent gedrag 
vertonen en complexe problemen hebben. In veel gevallen is er sprake van LVB-problematiek. Het 
doel is om door middel van individuele begeleiding verder afglijden naar crimineel gedrag te 
voorkomen en de maatschappelijke positie van de jongeren te versterken door hem/haar 
zelfredzamer te maken. Je begeleidt en ondersteunt de jongeren met de doelen uit het 
begeleidingsplan, maar betrekt daarbij ook de ouders. De begeleiding biedt je thuis, op school en 
op straat. Jouw werktijden pas je aan op de leefritme van de jongere. 
 
Wij vragen: 

• Een afgeronde zorgopleiding op minimaal HBO niveau; 

• Verklaring Omtrent Gedrag (wordt vergoed); 

• Goede contactuele eigenschappen (geduld, humor en inlevingsvermogen); 

• Goede didactische vaardigheden (duidelijke communicatie, overbrengen, motiveren); 

• Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 

• Je bent creatief, flexibel, zelfstandig en resultaatgericht. 

•   
Urban Skillsz biedt: 

• Een arbeidsovereenkomst met een inschaling volgens de CAO Sociaal Werk; 

• Vertrouwen, uitdaging, verantwoordelijkheid en ruimte om te leren, mee te denken en doen. 

• Mogelijkheid om je persoonlijk verder te ontwikkelen d.m.v. een persoonlijk ontwikkelplan, 
intervisie en deskundigheidsbevordering; 

 
Heb jij zin in een nieuwe uitdaging en ben je iemand die jongeren weet te motiveren? Reageer dan 
snel! Stuur je CV en motivatiebrief vóór 1 september 2018 naar info@urbanskillsz.com.  
Meer informatie? Bel Sherandel Rosa op 085-3030780. 
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