STAGE VACATURE

Stagiair(e) ouderenwerker
Wij zoeken een ondernemende organisator in ons ouderencentrum
Het werken en kennismaken met ouderen, het werken met vrijwilligers en organiseren van
activiteiten wil je leren. Kom stage lopen bij ons in het ouderencentrum. Je organiseert en
ondersteunt verschillende activiteiten tegen vereenzaming, voor ontmoeting en sociale
cohesie. In de loop van de stage pak je steeds meer verantwoordelijkheden op. Ons
ouderencentrum heeft een open karakter met als thema eigen kracht stimuleren van de
senioren. Daarbij heeft het een preventief doel in de nul de lijn. Het opvangen van signalen
en doorverwijzen komt ook bij deze stage naar voren.
Omschrijving stage-opdracht:
•
•
•
•
•
•
•

Ondersteunende werkzaamheden bij de activiteiten van De Leuning
Inventariseren van wensen en daar invulling aangeven
Vergaren van informatie van de vrijwilligers en bezoekers
Werving van bezoekers d.m.v. social media en pers, maken van flyers etc.
Ondersteunende werkzaamheden bij burgerinitiatieven
Startdatum september 2015
Minimaal 6 maanden met uitloop naar een jaar
Wij verwachten
Profiel student:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

MBO opleiding niveau 3-4 in de richting Sociaal –Welzijnswerk
Goede sociale vaardigheiden,
Goede beheersing van de Nederlandse in geschrift als in woord,
Affiniteit met ouderen,
Begripvol en respectvol ten aanzien van andere culturen, normen en waarden,
Leergierig,
Communicatief vaardig,
Enthousiast, spontaan en flexibel,
Computer vaardigheden (word, excel etc.)
Wij bieden

•
•
•
•
•

Deskundige begeleiding
Waardering, goede referenties en getuigschrift bij goed functioneren
Professionele brede welzijnsorganisatie waar veel te leren valt
Beginnende ervaring met de doelgroep ouderen
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
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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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