Wij zijn op zoek naar een:
Stagiaire Social Work / SPH / MWD
Standplaats Jongeren Informatie Punt & Hfftig
Stimenz levert diensten en kennis om te zorgen dat mensen zelfredzaam zijn en goed en prettig
kunnen wonen en leven. Samen met inwoners, vrijwilligers, gemeenten en netwerkpartners bouwen
we aan sociale samenhang en een prettige leefomgeving in wijken, dorpen en buurten. Dit doen wij
met 180 medewerkers en ruim 900 vrijwilligers en actieve burgers. Dit onder het motto: Sociaal
Werkt!
Wat ga je doen?
Het JIP biedt informatie, advies en hulp op het gebied van: geld, werk(loosheid), studiefinanciering,
huisvesting, drugs, verslaving, relaties, gezondheid, vrije tijd, mishandeling, studie, seksualiteit en
andere thema's waar jongeren mee te maken kunnen krijgen. Elke werkdag is er vrije inloop tussen
13:00 en 17:00 uur voor jongeren tussen de 12 en 27 jaar.
Als stagiaire draai je mee met de preventiewerkers in de dagelijkse werkzaamheden. Dit houdt in dat
je baliediensten draait en beschikbaar bent voor de jongeren die binnen komen met welke vraag dan
ook. Soms zitten hier meerdere afspraken aan verbonden die je zult oppakken, maar soms is de vraag
ook afgedaan met een enkel telefoontje. Dit is per dag weer anders! Daarnaast ga je ook mee naar de
diverse voorlichtingen die gegeven worden op het VO en MBO.
Hfftig is er voor Apeldoornse jongeren die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Hfftig
koppelt jongeren aan een vrijwillige coach waarna er samen wordt gewerkt aan de doelen die vooraf
zijn gesteld. Als stagiaire word je zelf ook gekoppeld aan een jongere. Je voert intake en coaching
gesprekken en sluit je aan bij deskundigheidsbevordering en intervisie.
Functie eisen:
- SPH/MWD/Social Work (leerjaar 2 of 3)
- Proactieve houding
- Affiniteit met jongeren
- Minimaal 3 dagen beschikbaar
Interesse of meer informatie?
Voor meer informatie of vragen kun je contact op nemen met Iris Langeveld via 06 30 28 63 25.
Is dit helemaal jouw plek voor volgend schooljaar? Reageer dan voor 22 mei door je CV en
motivatiebrief te sturen naar i.langeveld@stimenz.nl.

