
 

 

Stichting Urban Skillsz richt zich op jongeren die in een kwetsbare 
positie verkeren. Het merendeel van deze jongeren behoort tot een 
groep die gekenmerkt wordt als een diverse groep met obstakels die 
breed en domeinoverstijgend zijn. Deze jongeren hebben te maken 
met problematiek zoals onvoldoende sociale vaardigheden,  het 
ontbreken van een juiste studie- en werkhouding, ernstige gedrags-, 
sociaal-emotionele  en psychische problemen. Veelal in combinatie 
met maatschappelijke problemen als gebroken gezinnen, armoede, 
schulden, huisvesting, gezondheid, verslaving en criminaliteit. Urban 
Skillsz werkt samen met ouders en partners  om jongeren te in-
spireren én uit te dagen om het beste uit zichzelf te halen. Met als 
doel dat zij volwaardig deel kunnen nemen aan de maatschappij. Dit 
gebeurt vanuit de overtuiging dat iedereen, ongeacht afkomst, leeftijd, 
geslacht of geaardheid, talenten en ambities heeft.   

Klik HIER voor de missie en visie van de organisatie

In de functie van jeugdhulpverlener ambulant ben je ‘streetwise’ 
en biedt je individuele begeleiding aan jongeren. De doelgroep bestaat 
uit jongeren die grensoverschrijdend- en/of delinquent gedrag ver-
tonen 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 het leefritme van de jongere.

In de functie van jeugdhulpverlener dagbesteding ben je ver-
antwoordelijk voor de uitvoering van dagbestedingstraject Back-
2Next. Je verzorgt skillsz 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 jeugdhulpverlener 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. 

Stichting Urban SkillSz iS voor de invUlling van 
twee fUnctieS per direct op zoek naar:

4 StreetwiSe jeugdhulpverlenerS
voor de rotterdamSe jeugd!  m/v 21 - 35 uur

  taken:
• Jongeren wekelijks face-to-face begeleiden;
• Samen met jongeren stellen van doelen en dit vertalen in 

een begeleidingsplan;
• Jongeren begeleiden in het vinden en behouden van werk 

en/of school;
• Jongeren ondersteunen in het uitvoeren van praktische 

zaken;
• Jongeren begeleiden met het zinvol invullen van de vrije tijd;
• Trainingen verzorgen rondom de thema’s: zelfbeeld & 

identiteit, sociale vaardigheden, omgaan met boosheid en 
moreel redeneren;

• Met jongeren op zoek gaan naar talenten, kansen en 
mogelijkheden om hen succeservaringen op laten doen;

• Betrekken van het netwerk van de jongere bij de begeleiding. 
Denk hierbij aan vrienden, familie, school, werk.

• Ondersteunen van collega’s met activiteiten binnen de 
Skillszhouse-jongerencentra.

www.urbanSkillSz.com

vacature



 

heb jij zin in een nieuwe uitdaging, 
ben je streetwise en ben je iemand 
die jongeren weet te motiveren? 
reageer dan snel! 
Stuur je CV en motivatiebrief naar: 
solliciteren@urbanskillsz.com. 
Meer informatie over de functie kan verkregen worden bij 
Stephany Bernabela, zij is te bereiken via 06 - 556 973 95.

Als we je uitnodigen voor een gesprek kun je het volgende 
verwachten: na een succesvol gesprek volgt een meeloopdag. 
Zo kun jij een beter beeld krijgen van de werkzaamheden en wij 
krijgen een beter beeld van jouw. Wanneer beide partijen dit als 
succesvol hebben ervaren volgt er een selectie selectieassess-
ment. Dit wordt tevens ingezet al een ontwikkelinstrument voor 
tijdens de werkbegeleiding. Ook het aanvragen en overleggen van 
een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een vereiste. Indien 
nodig worden referenties ingewonnen.

 
wij vragen:
• Kennis van de Rotterdamse jeugdproblematiek 
   en affiniteit met de doelgroep;
• Een afgeronde zorgopleiding op HBO niveau;
• Een registratie als professional via SKJ;
• Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag;
• 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;
• Bereid zijn om op onregelmatige tijden te werken (bij ambulant).

urban SkillSz biedt:
• Een dienstverband tussen de 21 en de 35 uur;
• Een arbeidsovereenkomst met een salaris conform de CAO 

Sociaal Werk;
• Een individueel keuzebudget (IKB) bestaande uit o.a. 

8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering plus 
onregelmatigheidstoeslag conform CAO:

• Opbouw loopbaanbudget (LBB);
• Een assessment waarin gekeken wordt naar zowel je sterke 

punten, als je ontwikkelpunten;
• Vertrouwen, uitdaging, verantwoordelijkheid en ruimte om te 

leren, mee te denken en doen;
• Mogelijkheid om je persoonlijk verder te ontwikkelen d.m.v. 

werkbegeleiding, intervisie, een online leerplatform en 
deskundigheidsbevordering.

www.urbanSkillSz.com

vacature

 


