
Vacature  

Nul uren contract/oproep 

Team Groep 
 

 

Onze organisatie 

Op elk gezicht een onbezorgde glimlach. Dat is waar we voor staan. Samen - met de jeugdige, zijn gezin, 

Hai-5 en de omgeving - gaan we op weg naar deze onbezorgde glimlach.  

Hai-5 is een jeugdhulp organisatie die handvatten biedt aan jeugdigen om zelf deze weg te bewandelen 

en zich naar vermogen te ontwikkelen. Vanuit eigen kracht en mogelijkheden kiest de jeugdige zijn eigen 

route. Hai-5 ondersteunt, faciliteert en stimuleert de jeugdige hierbij.  

 

De functie 

Als pedagogisch medewerker met een nul-uren contract ben je flexibel inzetbaar binnen Team Groep. 

Je bent van alle markten thuis en bent als het ware onze kameleon binnen de verschillende clubjes en 

als vrijetijdscoach voor onze jongen. Je hebt een actieve rol in het vormgeven uitwerken van 

voorbereidingen van de clubjes  

De activiteiten zijn interactief, in kleine, vaste groepen, met de nodige structuur. De activiteiten worden 

aangeboden in diverse clubjes, waarbij de focus op sociale interactie, zelfredzaamheid, zelfstandigheid 

en uiteraard plezier en ontspanning ligt. Activiteiten worden aangeboden tijdens clubjes, zoals de 

kookclub, natuurclub, diverse sportclubs en activiteitenclubjes. 

Als vrijetijdscoach ga jij met de jeugdigen mee naar hun sportvereniging, toneel clubje, bijbaantje … om 

er voor te zorgen dat ze een goede start maken in het reguliere aanbod. Dit doe je zo lang als nodig en 

zo kort als nodig. 

 

De activiteiten zijn meerdere dagen per week; onze clubjes worden aangeboden van dinsdag t/m 

zaterdag. Ook hebben wij een logeeraanbod van zaterdag op zondag. In de schoolvakanties bieden wij 

een vakantieprogramma aan; wij staan voor continuïteit en vinden structuur ontzettend belangrijk. 

Zeker voor de jeugdigen die aan onze zorg zijn toevertrouwd.  

 

Jouw profiel 

❖ Je beschikt over een afgeronde MBO opleiding niveau 4 óf zit in de startbekwaamheidsfase van 

een HBO opleiding binnen het Sociaal Domein (minimaal 75% van je studiepunten). 

❖ Je bent bereid in middag en avonden te werken, en in het weekend; gecombineerd met logeren 

❖ Je vindt het een uitdaging om in dynamische omgeving te werken waarbij je steeds je grenzen 

verlegt en streeft naar continue verbetering;  

❖ Je staat stevig in je schoenen, je bent besluitvaardig, je staat open voor feedback; 

❖ Je bent echte teamplayer  

 

Belangstelling 

Kom jij mee richting geven? Herken jij je in het voorgaande profiel en wil je ons team komen versterken, 

stuur dan je schriftelijke motivatie met C.V. naar K.froidmont@hai-5.nl. 
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