
 
 

 
Stichting Goud van Noord is op zoek naar een enthousiaste 

 
Jeugdwerker  

(0.4 fte) 
 

Herken je jezelf in deze woorden? Verbindend, positief, enthousiast, teamplayer, zelfstandig, 
ondernemend, creatief, gedreven, flexibel, motiverend, open en geïnteresseerd. 
 
Dan zou jij wel eens degene kunnen zijn die we zoeken! 
 
Goud van Noord is een diaconale stichting die zich inzet voor mensen in de multiculturele wijk het 
Oude Noorden. We zetten ons in voor (jonge) mensen die vaak kansarm genoemd worden en gaan 
op zoek naar hun mogelijkheden.  
 
Ons project Kids van Goud is gericht op kinderen uit gezinnen die leven in armoede. We willen op 
onze clubs hun talenten ontdekken en ontwikkelen door een mooi en divers programma aan te 
bieden. We hebben aandacht voor kinderen en stimuleren graag positief gedrag.  
 
 
Jouw job: 

● Jij vormt samen met vrijwilligers en de projectcoördinator een team dat staat als een huis 
● Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de kinderclubs 
● Je monitort de ontwikkeling van de kinderen en legt huisbezoeken af  
● Je bouwt mee aan een sterk netwerk in de wijk. 

 
 
Ben jij? 

● Inzetbaar op HBO werk- en denkniveau 
● Pedagogisch onderlegd 
● Communicatief sterk 
● Geïnteresseerd in de leefwereld van gezinnen in armoede 
● In staat om projectplannen te vertalen naar praktische werkvormen 
● Actief meelevend lid van een christelijke geloofsgemeenschap 
● Altijd op zoek naar manieren om het beste in de ander naar boven te halen 

 
 

Dan kunnen we je het volgende bieden: 
● Een jaarcontract voor 0,4 fte met de mogelijkheid tot uitbreiding en verlenging 
● De arbeidsvoorwaarden van de CAO Sociaal Werk, Welzijn & Maatschappelijke 

Dienstverlening zijn van kracht, schaal 7 of 8 
● We vragen altijd een VOG op voor het werken met kwetsbare groepen 

  
 
Enthousiast geworden? Stuur ons voor 11 januari jouw motivatie en droom voor Kids van Goud!  
We willen de gesprekken ‘s avonds plannen in de week van 18 januari.  
 
Voor meer informatie kan je contact opnemen met Gerlinda Robbertsen  
T: 06-13065694of  E: gerlinda@goudvannoord.nl   W: www.goudvannoord.nl 
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