
 

vacaturenummer 2021.08  Reageren voor 14 mei 2021 

Trajectbegeleider  
 

26 uur per week 

 

Heb jij naast kennis van coachen ook affiniteit met welzijn? 

Krijg jij energie van het coachen en bevorderen van de zelfredzaamheid van jongeren? 

Dan ben jij de persoon die wij zoeken! 

 

Context 

Learn2Work begeleidt jongeren terug naar school of werk. Deze jongeren lopen vaak vast in hun geldzaken en dit levert 

veel spanning of zorgen op. Deelnemers zijn tussen de 18 en 27 jaar, een levensfase waarin veel verandert op financieel 

gebied. Er wordt verwacht dat zij in heel korte tijd financieel zelfstandig worden en dat is een behoorlijke uitdaging.  

Een groot aantal jongeren mist de kennis over het voeren van een goede boekhouding. Daarnaast ervaren zij vaak 

schaamte om hulp te vragen. 

 

Functie 

Voor het project Learn2Work zijn wij op zoek naar een trajectbegeleider die jongeren tussen de 18 en 27 jaar met 

problemen op diverse leefgebieden begeleidt. Vervolgens motiveer en activeer je de jongeren zodat je ze kunt toeleiden 

naar school en/of werk. In dit traject ben jij de verbinder, je creëert en onderhoudt een breed netwerk van bedrijven, 

scholen en jongeren waarna je de juiste match maakt. Je geeft sollicitatietrainingen en bent aanwezig bij de 

kennismakingsgesprekken. Daarnaast ondersteun je de jongeren bij het oplossen van hun overige problemen o.a. door 

contact te leggen met hulpverleningsinstanties. Je stelt een individueel begeleidingsplan op en monitort de voortgang.  

Je bent in staat activerend te trainen, zodat de jongeren daadwerkelijk met het geleerde in de praktijk aan de slag gaan. 

 

Wat zoeken wij in een collega? Jij bent gewend om solistisch te werken, initiatief te nemen en nieuwe dingen op te zetten 

om de jongeren zo goed mogelijk te ondersteunen in hun zoektocht naar financieel zelfstandig worden. Je hebt een grote 

dosis inlevings- en doorzettingsvermogen. Kennis: 

 

• relevant hbo diploma  

• minimaal twee jaar relevante werkervaring als trajectbegeleider 

• kennis en ervaring op het gebied van welzijn en sociale integratie 

• aantoonbare ervaring in het ontwikkelen en geven van trainingen  

• affiniteit met de doelgroep werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt 

• in staat een veilige omgeving te creëren voor de deelnemers 

• meervoudige problematiek herkennen en weten hoe je deze jongeren kunt activeren en motiveren 

• op de hoogte van recente ontwikkelingen binnen de plaatselijke en landelijke arbeidsmarkt 

 

Vaardigheden: 

• bekend zijn met de motiverende gespreksvoering 

• jongeren begeleiden met problematische schulden 

• met het begeleiden (en doorverwijzen) van jongeren op diverse leefgebieden 

• signaleert problemen tijdig en beschikt over probleemoplossend vermogen 

• kan zowel zelfstandig als in een team functioneren 

 

Bij De Schoor kun je rekenen op 

• flexibele werktijden 

• schaal 8 salaris min € 2.712,- en max € 3.864,- bruto per maand bij 36 uur per week 

• Cao Sociaal Werk met een individueel keuzebudget ter hoogte van ongeveer 18% van je bruto salaris,  

welke je kan besteden aan het kopen van extra verlof, het volgen van persoonlijke scholing  

en/of het uitbetalen van extra salaris 
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• een werkgever die met je meedenkt in je (loopbaan)ontwikkeling 

• een sociale en prettige werkomgeving 

 

Enthousiast geworden? 

Solliciteren kan via www.werkenbijdeschoor.nl. Wil je eerst nog meer weten over deze vacature? Neem dan contact op 

met Frieda de Groot, teamleider Jongeren, tel: 06-21574420. Voor meer informatie over De Schoor kijk je op onze 

website. Solliciteren is mogelijk tot 14 mei 2021. Het navragen van referenties en het overleggen van een Verklaring 

omtrent Gedrag” (VOG) maken onderdeel uit van de aanstellingsprocedure.  

 

De Schoor, Welzijn in Almere  

Je werkt bij De Schoor, een innovatieve en dynamische welzijnsorganisatie in Almere. Samen met circa 270 collega's en 

honderden vrijwilligers zet je je in voor bewonersparticipatie en de leefbaarheid van de stad onder het motto: Meedoen in 

Almere. 


