
Bij JongNL begeleiden opgeleide vrijwil-

ligers activiteiten van kinderen in hun vrije

tijd. Samenwerken, respect, vertrouwen

en je veilig voelen vormen de basis voor

samen spelen, plezier, creativiteit en 

natuurbeleving. Op deze manier levert

JongNL een bijdrage aan een gezonde en

leefbare samenleving waarin mensen

zich met elkaar verbinden.

JongNL Limburg, is een goed georgani-

seerde en op de toekomstgerichte 

koepelorganisatie van 42 plaatselijke

JongNL-afdelingen (4500 leden en 1700

vrijwilligers). Zij stimuleert en organi-

seert activiteiten, cursussen, workshops

en meetings voor leden en vrijwilligers

met als doel de kwaliteit van het plaat-

selijk jeugdwerk te verbeteren. Duur-

zaamheid, continuïteit, vernieuwing en

innovatie van het jeugdwerk alsook be-

weging en verbinding zijn begrippen

waar de organisatie op stoelt. JongNL

Limburg is een door de provincie 

Limburg erkende organisatie van maat-

schappelijk belang.

Het bureauteam van JongNL Limburg,

gevestigd in Melick, is de spil bij het

voorbereiden, uitvoeren en evalueren

van activiteiten voor leden en leiding,

projecten, opdrachten en taken voor-

vloeiend uit het meerjarenbeleidsplan

en de werkplannen. Met hart en ziel en

in een dynamische werkomgeving wer-

ken 5 parttime consulenten om de doel-

stellingen van JongNL Limburg in de

praktijk waar te maken.

JongNL Limburg is op zoek naar een 

parttime (16 uur) duizendpoot (m/v)

Je bezigheden

Je werkt in een team en bent tenminste 8 uur aanwezig op het bureau in Melick.

Daar ben je ondersteunend met name in de uitvoering van projecten, cursussen en

workshops voor leiding en activiteiten voor leden. Je werkt ideeën uit, ontwikkelt

instructiematerialen en spellen. Ook word je, op locatie, ingezet bij het geven van

de introductiecursus, de kampcursus en de cursus primitief. Kortom een functie

waarbij je veel met de praktijk van JongNL in aanraking komt.

Je bagage

Je hebt minimaal een opleiding MBO 4-niveau afgerond, passend bij je bezigheden.

Ervaring en kennis met methodisch jeugdwerk is handig. Een goede beheersing

van de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk vinden we belangrijk. Dat

je bereid moet zijn om in de avonduren en in het weekend de handen uit de mou-

wen te steken zal duidelijk zijn. Een rijbewijs B en eigen vervoer is een must.

Je beloning

Dit is jouw kans om mee te werken aan het verder ontwikkelen van een gezonde

en eigentijdse organisatie. Je levert een bijdrage aan een leefbare samenleving en

laat 4500 kinderen en 1700 vrijwilligers wekelijks genieten van de JongNL methode.

Je doet veel nieuwe contacten op. Het is een kans om je verder te ontwikkelen bin-

nen een erkende maatschappelijke organisatie in Limburg.

We bieden vooralsnog een tijdelijke aanstelling van 1 jaar voor 16 uur per week, met

uitzicht op verlenging.

De vaste werkplek is het bureau van JongNL Limburg in Melick. Je krijgt een ver-

goeding van woon-werkverkeer maximaal 50 kilometer per dag. Arbeidsvoorwaar-

den conform CAO Sociaal Werk.

Informatie en sollicitatie

Kijk voor meer informatie over JongNL op jongnl.nl. 

Je kunt voor informatie bellen of mailen met Léon Hoenen, de coördinator van

JongNL Limburg 06 51 09 85 82 / info@jongnl.nl. Je sollicitatie kun je voor 5 april 2019

sturen naar info@jongnl.nl. Gesprekken vinden plaats met het bestuur en bureauteam.

JongNL Limburg, Marijkelaan 11a, 6074 AP Melick 0475 52 00 20


