TOS-medewerkers (12 uur)
Thuis Op Straat (TOS) is al meer dan 20 jaar actief in Rotterdam. TOS helpt jeugdigen
opgroeien tot aanspreekbare, weerbare en zelfredzame burgers, die een volwaardige plaats in
de samenleving innemen. TOS gaat uit van de eigen kracht van jeugdigen en stelt hen in
staat hun talenten en mogelijkheden te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten voor
zichzelf en voor anderen.
Om dat te bereiken organiseert TOS activiteiten voor de jeugd en betrekt daar actief
buurtbewoners en andere organisaties in de wijk bij. In Rotterdam voert TOS, als
onderaannemer, de welzijnsopdracht uit in de gebieden Centrum, Charlois, Delfshaven,
Hillegersberg-Schiebroek, Kralingen-Crooswijk en Noord.
Functieomschrijving
• De TOS-medewerker organiseert en coördineert op diverse scholen de tussenschoolse
opvang / pauzeactiviteiten.
Taken
• Verzorgen van de tussenschoolse opvang / pauzeactiviteiten;
• Verzorgen van de voorbereiding, organisatie en begeleiding van activiteiten
voor kinderen;
• Signaleren van zaken die spelen op het schoolplein (waaronder het gedrag van kinderen en jongeren) en hier, waar nodig, actie op ondernemen;
• Bijhouden van relevante informatie in het registratiesysteem (RegiPro);
• Versterken van een pedagogische verbinding tussen school, ouders en de wijk;
• Werven van vrijwilligers (ouders en grootouders);
• Coachen en begeleiden van jongeren, stagiairs, vrijwilligers en jongeren met een bijbaan;
• Contact onderhouden met de school.
Vaardigheden en eisen
• Affiniteit met het genoemde werk en doelgroep;
• Voldoende beheersing van de Nederlandse taal;
• Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken;
• Bereidheid om relevante trainingen en cursussen te volgen;
• Bereidheid om bedrijfskleding te dragen;
• Goede contactuele vaardigheden en omgangsvormen;
• Minimaal een relevante, afgeronde mbo-opleiding (zoals Sport en Bewegen of Sociaal
Werk);
• VOG.
Aanbod
• Een aanstelling van 12 uur per week;
• Alle schoolvakanties vrij;
• Een salaris overeenkomstig de cao Sociaal Werk, schaal 6 (afhankelijk van kennis en
ervaring: minimaal € 2.149,- / maximaal € 3.076,- op basis van 36 uur per week);
• Een afwisselende en uitdagende baan;
• Volop mogelijkheden om je te ontwikkelen.
Meer informatie en solliciteren
Neem voor informatie over deze vacatures contact op met Peter Steenbergen, telefoon
06-53714353.
Mail jouw sollicitatiebrief met CV voor 1 juli 2019 naar peter.steenbergen@thuisopstraat.nl

