
Vacature Gediplomeerd Pedagogische medewerker speciale doelgroepen 
 
Ben jij iemand die houdt van een uitdaging en graag met kinderen/jongeren werkt? 
Dan zoeken wij jou! 
 
Als onderdeel van ons team word je ingezet bij de opvang voor kwetsbare kinderen, begeleid je jongeren bij onze 
tienerclub, bied je individuele begeleiding aan kinderen en jongeren en word je ingezet bij onze dagbesteding 
voor eenzame mensen.  
Jouw takenpakket bestaat naast de begeleiding van deze kwetsbare doelgroep uit het organiseren van 
activiteiten, zorgplannen en rapportages opstellen, praktische zaken regelen en intake- en evaluatiegesprekken 
voeren. 
 
Wie zijn wij? 
 
Veertienrond is een kleine zorgorganisatie in Twente. We zijn gevestigd in het Welkomhuis bij Villapark Eureka, 
bij het Hulsbeek. 
 
Naast onze thuiszorg bieden wij individuele begeleiding aan kinderen en jongeren, hebben wij een dagbesteding 
voor eenzame mensen vanaf 18 jaar, bieden wij vakantieopvang en weekendopvang (overdag) voor de 
kwetsbare kinderen/jongeren uit Oldenzaal en kunnen kwetsbare jongeren terecht bij onze tienerclub inloop voor 
activiteiten en sociale contacten.  
We hebben een diverse doelgroep. Veelal hebben de jongeren behoefte aan aandacht en het gevoel er te mogen 
zijn.  
Wij willen iedereen een plek bieden waar ze zich kunnen ontspannen en zichzelf kunnen zijn. 
 
Wie zoeken wij? 
 

- Creatief, behulpzaam en een doorpakker  
- Leiding en begeleiding kunnen geven aan zowel cliënten als collega’s 
- Duidelijkheid en structuur kunnen bieden 
- Motiveren van kinderen/jongeren/eenzame mensen 
- Ervaring is een vereiste 
- SKJ registratie is een pre 
- Enthousiast en verantwoordelijkheidsgevoel 
- Bereid zijn een stapje extra te zetten en zelf zien wanneer dat nodig is 
- Flexibiliteit (oproepbasis, avond, weekend en vakanties) 

 
Wat bieden wij? 
 

- Arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk (welzijn & maatschappelijke dienstverlening) 
- Afwisselende functie met veel uitdaging 
- Volop de mogelijkheid om je te ontwikkelen 
- Ruimte voor eigen inbreng 
- Een ontzettend leuk team in een groeiende organisatie 
- 0-uren contract met kans op vast 
 

Spreekt deze doelgroep jou aan en wil je de kinderen hier een onvergetelijke tijd geven? Dan zijn wij op zoek 
naar jou!  
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Francis Boers 06-42003342 of Jolanda Wegman op 06-
48540205. Of per e-mail naar info@veertienrond.nl. 
 
Denk je dat deze baan bij jou past stuur dan je sollicitatiebrief en cv naar : info@veertienrond.nl 
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