Vacature: Social Work (V)
Altijd al willen werken in een jonge meidenwerk organisatie, die zich vol passie inzet voor
meiden? Bij Girls Forward willen wij meiden inspireren, motiveren en activeren. De focus ligt op
meiden tussen de 12 en 23 jaar oud, een levensfase waarin veel speelt. Van het ontdekken van
een eigen identiteit tot aan focus op de toekomst. Girls Forward heeft een preventieve aanpak
om meiden kennis en skills mee te geven om zichzelf te ontwikkelen en dit te uiten. Het doel van
Girls Forward is de zelfredzaamheid te vergroten, netwerk uit te breiden van de meiden en te
werken aan talentontwikkeling Tijdens de inloopavonden focussen wij ons op thema’s zoals:
Healthy Girls, My Identity, Me Myself & I, Performance, Girls Care en My Future. Spreekt dit jou
aan, lees dan snel hieronder verder of wij misschien wel op zoek zijn naar jou.

Jij bent iemand die…
Passie heeft voor het meidenwerk
Ervaring/kennis heeft met de problematiek kwetsbare meiden
Creatieve ideeën heeft voor het motiveren van meiden
De taal van de doelgroep spreekt
Een proactieve houding aanneemt en in mogelijkheden denkt
Affiniteit heeft met sport en gezonde voeding
Flexibel inzetbaar is & stressbestendig
Je hebt een afgeronde relevante hbo-opleiding SPH/MWD/CMV (Social Work)
In de mogelijkheid om een VOG aan te vragen
Wat bieden wij
Werken in een jong, enthousiast en proactief team
Mogelijkheden om je netwerk te vergroten (netwerkbijeenkomsten en samenwerkingen met
netwerkpartners)
Mogelijkheid om eigen ideeën in belang van de meiden uit te voeren binnen de praktijk
16 tot 24 uur per week & een jaarcontract
Werken op zzp basis, loon in overeenstemming op basis van ervaring hiervoor wordt CAO
Social Work aangehouden

Werkzaamheden
Organiseren en uitvoeren van meiden inloopavonden (Girls Night & Healthy Girls avond)
Wij zoeken iemand voor de dinsdag, woensdag en donderdag (let op, je werkt ook in de
avonden tot 21:00 uur)
Werven van nieuwe meiden
Individuele coaching op basis van signalen
Bijwonen van netwerkbijeenkomsten en Girls Forward vertegenwoordigen
Meetings met het team en hierbij ideeën aandragen in belang voor de meiden
Meedenken in de aanpak om meiden verder te helpen
Samenwerkingen met andere organisaties in Amsterdam (Oost)

Geïnteresseerd om ons team te versterken? Stuur een motivatie + CV voor 22
november 2022 naar lotte@girlsforward.com

Meer weten?
Contact: Lotte van Dorp
www.girlsforward.com
lotte@girlsforward.com
06-85582362

