STAGE VACATURE

Jongerenwerker
Arbeid oriënterende stage met specifieke opdrachten in het jongerenwerk

Ben je geboeid door het jongerenwerk en wil je meer te weten komen van hun leef- en
beweegwereld? Ben jij iemand die sterk in je schoenen staat en van aanpakken weet? Heb
je leuke ideeën en ben je sportief? Kom ons team Jongerenwerk versterkten want dan zijn
wij opzoek naar jou.
De taken die in deze stage terugkomen zijn:
•
•
•
•
•
•

Invulling meidengroep
Oosterhei project (wijkgericht werk, opbouwwerk)
Cruyff court invulling
ATD voorlichting
Social media onderhoud
Coaching jongeren

Omschrijving stage-opdracht:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inventariseren van wensen en daar invulling aangeven
Vergaren van informatie uit de wijk en de bewoners
Social media onderhouden
Voorbereiden persberichten en onderhouden perslijst
Organisatie van o.a. meidengroep
Ondersteunende werkzaamheden bij jongereninitiatieven
Ondersteunende taken voor de het team Oosterhei
Sportieve invulling geven aan Cruyff court
Startdatum september 2016
Deze stage gaat uit van een jaar
Wij verwachten
Profiel student:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

HBO richting MWD, CMV, 2e en 3e jaars, (ook MBO Niveau 4)
Goede sociale vaardigheiden,
Goede beheersing van de Nederlandse in geschrift als in woord,
Affiniteit met jongeren, stevig in je schoenen
Begripvol en respectvol ten aanzien van andere culturen, normen en waarden,
Leergierig,
Ervaring met social media is een pré,
Communicatief vaardig, ondernemend en creatief,
Enthousiast, spontaan en flexibel,
Computer vaardigheden (word, excel etc.),
Eigen inbreng en zelfstandigheid worden zeer gewaardeerd,
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Wij bieden
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deskundige begeleiding op HBO niveau
Waardering, goede referenties en getuigschrift bij goed functioneren
Professionele brede welzijnsorganisatie waar veel te leren valt
Ruimte om jezelf te ontplooien en ruimte om te experimenteren
Samenwerking in een wijk- ambulant-gericht team
Ervaring met de doelgroep jongeren binnen het werkveld
Mogelijkheid om je capaciteit te ontwikkelen waarbij je sturing geeft aan je
talenten
Kennis maken met multi problem situaties
Vergoeding van noodzakelijke kosten (in overleg)
Organisatie
Welzijn Baarn is gevestigd in het mooie dorpje Baarn. Met een nieuwe manier van werken
volgens de uitgangspunten Welzijn Nieuwe Stijl, heeft Welzijn Baarn zich goed op de
maatschappelijk kaart gezet. Welzijn Baarn richt zich op het bevorderen van de sociale
samenhang en het versterken van de zelfredzaamheid van de inwoners van Baarn. In een
enthousiast en ervaren team krijg je alle ruimte om jezelf professioneel te ontwikkelen. Vaak
wordt er samengewerkt met anderen, professionele instellingen op verschillende
beleidsterreinen maar ook talrijke bewonersgroepen. Welzijn Baarn opereert als spin in een
maatschappelijk web en richt zich in het bijzonder op het ontwikkelen van kansen en het
creëren van mogelijkheden.
Contactgegevens
Sollicitaties, voorzien van een motivatiebrief en een CV bij voorkeur via email naar
Krista@welzijnbaarn.nl
Voor meer informatie kun je ook kijken op www.welzijnbaarn.nl
Uiterste reactiedatum
1 september 2016
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