VACATURE
Wij zoeken een
Cultuurcoach jongeren
voor 32 uur per week

Wie zijn wij?
Het jongerencentrum is een fantastische plek waar je als jongere naar toe kunt met een idee, een
passie, of een vraag en waar je gewoon andere jongeren kunt ontmoeten. Waar je gehoord en verder
geholpen wordt. Wij dragen zo niet alleen bij aan een gezond jongerenklimaat in de achterhoek,
maar ook aan de preventieve jeugdhulpverlening. Vanuit een vraaggerichte werkwijze stimuleren en
coachen wij jongeren om hun ideeën en talenten te ontwikkelen. Daarnaast bieden we activiteiten
aan op het gebied van cultuur, sport, muziek en techniek.
Wat ga je doen?
Binnen het jongerencentrum staat de ontwikkeling van de jongeren centraal. Jij houdt je bezig met
zowel het aanjagen, de voorbereiding als de uitvoering van culturele activiteiten en projecten die aan
deze ontwikkeling bijdragen. Je brengt jongeren in aanraking met vormen van kunst en cultuur en
promoot actieve deelname aan culturele projecten.
Voor zowel de jongeren als ketenpartners ben jij een aanspreekpunt en geef je invulling aan de
gevraagde inzet. Daarnaast draag je zorg voor een goede registratie en verantwoording van je werk.
Wie zoeken wij?









Je hebt passie voor jongeren.
Je onderstreept het belang van (cultuur)participatie voor jongeren.
Je bent op de hoogte van de jongerencultuur en -communicatiewijze en kunt je daarin
verplaatsen.
Je hebt kennis van problematieken en groepsdynamieken bij jongeren of wilt deze verder
ontwikkelen.
Je hebt ervaring in het werken met jongeren of een relevante opleiding.
Je kunt vraaggericht werken en neemt daarop initiatieven.
Je ondersteunt bij het ontwikkelen en organiseren van stedelijke projecten waarbij meerdere
disciplines en partners betrokken zijn.
Je onderhoudt een warme relatie met het primair onderwijs en het VO .







Vanuit je persoonlijkheid kun je schakelen op verschillende niveaus en verschillende rollen
aannemen (adviseur, sturend, coachend, etc.) en je weet conflicten te hanteren.
Je bezit een analytisch vermogen; je bent in staat (individuele) wensen, behoeften, ambities
en knelpunten te signaleren en je vertaalt deze naar oplossingen .
Je bent stressbestendig, een improvisatie- en organisatietalent, netwerker en je bevordert
samenwerking.
Je bent flexibel inzetbaar, ook in de avonden en weekenden.
Je hebt uitstekende mondelinge, digitale en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden .

Wat bieden wij?




Een afwisselende uitdagende functie in een dynamische organisatie, die volop in
ontwikkeling is.
Een energiek team bestaande uit ambitieuze collega’s die zich met veel liefde voor het vak
inzetten voor jongeren in de gemeente Doetinchem.
Een salaris in schaal 8 van de cao KE (afhankelijk van ervaring). De aanstelling is in eerste
instantie voor bepaalde tijd voor de duur van 1 jaar.

Solliciteren
Wij ontvangen graag uiterlijk 22 april je motivatie met CV. Je kunt deze mailen naar de Ferdy Wissing
(programmaleider jongeren) f.wissing@gruitpoort.nl
Heb je nog vragen over deze vacature? Neem dan ook contact op met Ferdy.

De Gruitpoort is het Cultuurcentrum voor Doetinchem en de Achterhoek.
Onze missie is een Creatieve Broedplaats te zijn.
Vanuit cultureel ondernemerschap werken wij daaraan in 4
programma’s:
- Presentatie: Filmhuis, Theater, Debat, Evenementen
- Educatie: Cultuureducatie op scholen, kunst- en
taalcursussen, creatieve taalondersteuning
statushouders
- Participatie Jongeren: Stedelijk jongerencentrum, jongerenwerk
- Participatie Ouderen: Programma Lang Leve Kunst en Naoberschap

