
JONGERENCOACH  
ca. 28 upw  

Wil jij graag jongeren in jouw omgeving helpen? Bij LevelUp Drenthe kan dat! 

Als jongerencoach help je andere jongeren weer mee te doen in de maatschappij 
door een leuke opleiding of baan te vinden. Ook werk je mee aan preventie van 
(school en werk) uitval.  

Wat verwachten we van je? 

!Je legt en onderhoudt contacten met jongeren, werkgevers, hulpverlenende 
instanties en scholen in de regio Zuidoost Drenthe (Emmen en Borger-
Odoorn) 

!Je coacht jongeren uit de regio Zuidoost Drenthe bij het vinden van een 
leuke en passende opleiding, baan, stage of een combinatie daarvan 

!Je zorgt dat je weet wat de verwachtingen en mogelijkheden van de 
jongeren zijn 

!Je coacht jongeren die op school zitten en/of werken en zorgt dat zij door 
jouw begeleiding niet uitvallen 

!Je wilt graag groeien en leren van anderen, je werkt graag samen 
!Je denkt in mogelijkheden en hebt een 'erop-af'-mentaliteit, een positieve en 

een leergierige houding 
!Je staat open voor andere achtergronden en maakt makkelijk contact 
!Je bent ca. 28 uur per week beschikbaar  

Waarom is dit een leuk project? 

!LevelUp werkt met een peer-to-peer-aanpak. Dus jongeren coachen andere 
jongeren uit dezelfde leeftijdscategorie 

!Je krijgt als coach ruimte en vertrouwen 
!Je coacht jongeren en zorgt dat zij hun eigen mogelijkheden en kwaliteiten 

ontdekken 
!Je krijgt intern begeleiding om jezelf te ontwikkelen, onder meer via training, 

coaching, intervisie- en supervisie  
!Je krijgt op die manier veel ruimte om zelf te ervaren, om te leren en te 

groeien, zowel als mens en als professional 
!Je leert veel over jezelf. Wat vind je leuk? Waar ben je goed in? Wat zijn jouw 

uitdagingen en hoe kan jij anderen helpen en stimuleren tot leren? 



!Je leert veel interessante organisaties kennen, en vergroot daarmee je 
netwerk 

!Je werkt in een enthousiast, hecht en jong team  
!Je helpt ons om LevelUp verder te professionaliseren en je draagt onze 

werkwijze en gedachtegoed uit. 

Wat voor iemand zoeken we? 

Je vindt het leuk en interessant om met jongeren te werken en ze te inspireren 
en te motiveren! Je behoort tot dezelfde leeftijdscategorie als onze doelgroep. 
Je bent pro-actief, zelfstandig, communicatief vaardig, leergierig, outreachend 
en een enthousiaste teamplayer. 
Je sluit aan bij onze doelgroep en woont in de regio Emmen of Borger-Odoorn. 

Wil je meer weten? 
Wil je meer weten over het project LevelUp? Kijk dan op onze website: 
www.levelupdrenthe.nl 

  
En wil je reageren? 
Past deze plek bij jou? En denk je dat jij bij ons past? 
Schrijf dan vóór 15 oktober a.s. een uitgebreide motivatiebrief met je 
Curriculum Vitae naar:  
ankie@levelupdrenthe.nl

Zet bij het onderwerp in de mail: Sollicitatie jongerencoach. 

We zien je reactie graag tegemoet!

http://www.levelupdrenthe.nl

