Vacature stagiaire team jeugd, Stimenz.
Combinatie functie stagiaire voor StimenzWerkt en Sociaal werker jeugd in Apeldoorn
Organisatie
Vacature
Vereiste
Ingaande

: Stimenz te Apeldoorn
: Sociaal werker; aandachtsgebied Jeugd bij Stimenz
: 3e jaars of 4e jaars MBO/HBO, social work (minimaal 3 dagen per week)
: Februari 2019

Wij hebben een combinatie functie voor een stagiaire beschikbaar. De stagiaire zal deels van haar
uren werken bij StimenzWerkt en deels bij het sociaal werk jeugd. Bij StimenzWerkt zal je werken
met de doelgroep 16 tot 27 jaar en bij het sociaal werk jeugd met de doelgroep 4 t/m 14 jaar.
Wat doet StimenzWerkt?
Wij helpen jongeren bij diverse vraagstukken m.b.t. stage, school, werk en vrijwilligerswerk. Wij
proberen jongeren te ondersteunen zodat ze weer kunnen mee participeren in de samenleving.
Hierbij vinden wij het belangrijk om jongeren inzichten te geven en te coachen bij het maken van
keuzes. Zo helpen wij ze hoe ze een betere en stabiele toekomst tegemoet kunnen gaan waardoor ze
geen beroep (meer) hoeven te doen op een uitkering.
Een laagdrempelige aanpak voor jongeren door jongeren.
Wij kijken verder dan alleen de hulpvraag en proberen in beeld te krijgen of er andere situaties zijn
waar ze hulp bij nodig hebben. Hierbij maken gebruik van de diensten en expertise van onze interne
en externe netwerken.
De kracht van StimenzWerkt is dat we onderdeel zijn van een jongeren team, bestaande uit het
Jongeren Informatie Punt, het Outreachend Team en StimenzWerkt, Hefftig en Inhuis. Hierdoor
kunnen we gelijk gebruik maken van elkaars diensten en expertise en de lijnen kort houden.
Voor zowel de jongeren én voor onze samenwerkingspartners zijn wij makkelijk bereikbaar en
toegankelijk. Vandaag aangemeld, dezelfde dag op gesprek. (Of de volgende morgen)
Zitten we in een gesprek en blijkt dat er meer aan de hand is, dan halen we gelijk de juiste instanties
en personen erbij. Alles om de jongeren te helpen (weer) hun weg te vinden.
StimenzWerkt geeft jongeren nét dat ietsje meer dan dat ze krijgen, zodat zij ook nét iets verder komen
dan dat ze kunnen. Samen dragen we bij aan een samenleving met jongeren die meetellen en hun plek
innemen!

Wat doet een sociaal werker Jeugd?
De sociaal werker Jeugd is gericht op het signaleren en versterken van ontwikkelingskansen bij
kwetsbare kinderen in kwetsbare gezinnen, heeft aandacht voor vernieuwende processen en
initiatieven en weet deze ook te profileren. Hierbij worden opvoedcompetenties van ouders en
vrijwilligers in het domein buurt en vrije tijd centraal gesteld.
Daarnaast bevordert de sociaal werker Jeugd de ontwikkeling van het kind door o.a. de
zelfredzaamheid en het zelforganiserende vermogen van kinderen, ouder en buurt te vergroten
binnen een integrale aanpak. De sociaal werker Jeugd bereikt actief de doelgroep en draagt zorg voor
het vergroten van het wijkgerichte aanbod voor jongeren in de leeftijdscategorie 4-12 jaar.

Het Sociaal werk Jeugd onderzoekt o.a welke vragen er spelen bij kinderen in de wijk en verzorgt een
activiteitenaanbod wat hierop afgestemd is.
Als stagiaire ben je betrokken bij het opzetten, voorbereiden, bekend maken en uitvoeren van de
activiteiten voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een
kinderkookcafé, een meidengroep of activiteiten gericht op specifieke thema’s.

Vacature:
Wij zijn op zoek naar een stagiaire die ons team komt versterken voor minimaal 3 dagen in de week.
(we hebben op dit moment plek voor 2 stagiaires)
Profiel:
- Wij zoeken een enthousiaste stagiaire die zich gemakkelijk beweegt in een netwerk van
kinderen, jongeren en samenwerkingspartners
- We vragen een outreachende houding om jongeren op te zoeken en te bereiken.
- Je coacht, motiveert en monitort jongen via de peer-to-peer- aanpak bij hun zoektocht naar
een stage, opleiding of werk.
- Je bent zelfstandig, ondernemend, representatief
- Je vindt het leuk om nieuwe dingen te bedenken en op te zetten
- Je hebt affiniteit met kinderen in de leeftijd van 4 t/m 14 jaar.
- Je hebt affiniteit met jongeren/adolescenten tussen de 16 t/m 26 jaar met een afstand tot
school en/of de arbeidsmarkt.
- Je hebt een voorbeeldfunctie naar jongeren
- Je bent vasthoudend.
- Je hebt humor en bent creatief.
Je mag je cv en motivatie sturen naar Mirjam Hindriks. Wanneer je enthousiast bent geworden horen
we graag wat van je!
Contactpersoon:
Mirjam Hindriks
m.hindriks@stimenz.nl
06-231 328 04
Stimenz
Apeldoorn

