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Vacature | Jong Nederland | Tilburg | Sociaal Cultureel Werker | parttime 
Medewerker Landelijk Bureau | SCW’er | SCW-er | SCW2 
 
Op het Landelijk Bureau is een vacature ontstaan voor de functie van: 
 

Parttime Sociaal Cultureel Werker SCW2 (m/v) 
 
Het Landelijk Bureau Jong Nederland beschikt over een dynamische werkomgeving met een scala aan 
taken, opdrachten en projecten. Ter ondersteuning van het huidige bureauteam zijn we op zoek naar 
een sociaal-cultureel werker.  
 
Over de functie 
Je werkt mee in het team. Je beantwoordt vragen van vrijwilligers en werkgroepen. Je geeft informatie 
en advies. Je denkt mee, begeleidt en faciliteert vrijwilligers. Je onderhoudt contacten met onze 
afdelingen en districten en ondersteunt hen op verzoek. Je organiseert activiteiten (mee). Je werkt 
mee aan de website, nieuwsbrief, social media, het vrijwilligersblad Idee en het nieuwe spelboekje. Je 
draagt bij aan de zeer diverse administratieve werkzaamheden, het trainingsaanbod, nieuwe 
projecten, fondsenwerving, de ontwikkeling van beleidsstukken en verkopen uit de webwinkel.  
Zoals je ziet: er is genoeg te doen! Je bent een allrounder en hoeft je nooit te vervelen. 
 
Jij beschikt over 
- een voltooide sociale opleiding op minimaal mbo 4-niveau, passend voor deze functie, zoals 
hierboven beschreven;  
- ervaring/affiniteit met vrijwilligerswerk en jeugdwerk; 
- een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal; 
- uitstekende digitale vaardigheden; 
- kennis van het sociaal domein en relevante wetten en regels; 
- de bereidheid om te werken in de avonduren en in het weekend; 
- rijbewijs B en eigen vervoer. 
 
Wij bieden 
- vooralsnog een tijdelijke aanstelling (1 jaar) voor 12 – 16 uur per week; met uitzicht op verlenging; 
- de vrijheid om je uren over 2 dagen of 3 ochtenden per week te verspreiden; 
- een vaste werkplek in Tilburg; vergoeding woon-werkverkeer maximaal 50 kilometer per dag; 
- arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk (functie SCW2 salarisschaal 6). 
 
Solliciteren  
Stuur je sollicitatiebrief met uitgebreide cv, uiterlijk 26 januari 2022 naar:  
Landelijk Bestuur Jong Nederland: info@jongnederland.nl. 
 
Meer informatie 
Bel het Landelijk Bureau van Jong Nederland, 013 58 000 85. Kijk ook eens op www.jongnederland.nl. 
 
Over ons 
Jong Nederland is een landelijke jeugd- en jongerenorganisatie, die jonge mensen de ruimte geeft die 
ze nodig hebben. Jong Nederland wil iedereen van 4 tot 18 jaar in hun vrije tijd de mogelijkheid bieden 
om te spelen, voor ontspanning en ontplooiing. Over heel Nederland zijn er 53 lokale jeugdclubs bij 
ons aangesloten. Wij hebben ruim 3500 jeugdleden en landelijk zijn er 1400 vrijwilligers actief. Jong 
Nederland biedt ondersteuning aan onze afdelingen door onder andere trainingen, informatie en 
advies, verzekering en activiteiten. Verder ontwikkelen wij spelaanbod, waarmee vrijwilligers op lokaal 
niveau een aantrekkelijk programma voor de jeugd kunnen bieden. 

https://jongnederland.nl/

