VACATURE 2 STAGEPLAATSEN
Stimenz is een non-profit organisatie voor sociaal werk voor Apeldoorn en de Veluwe. Stimenz gaat voor
een verbonden samenleving waarin iedereen meedoet en erbij hoort. Dit doen wij met 180 medewerkers
en ruim 800 vrijwilligers en actieve burgers. Dit onder het motto: Sociaal Werkt!
Wij verwelkomen graag per september 2022 twee enthousiaste
HBO Stagiairs Social Work
Opbouwwerk, buurtwerk en inwoners ondersteuning
(standplaats Apeldoorn)
Als stagiair Social Work maak je deel uit van het Stimenz team dat kwetsbare inwoners ondersteunt.
Dit team hanteert een integrale wijkaanpak. Doel is bij te dragen aan een optimale leefbaarheid in het
stadsdeel; je werkgebied is dan ook de buurt. Plezierig wonen en leven in je buurt is belangrijk. Ook als
stagiair inspireer je bewoners samen te werken aan een prettige woonomgeving, waar men trots op is. Je
maakt daarbij gebruik van de talenten en de kracht van bewoners zelf. Kenmerkend voor jouw aanpak is:
eropaf, zien, delen wat nodig is, doen wat nodig is en samenwerken. Buurt maken en het sociale werk is
jou op het lijf geschreven, met respect voor het tempo van de buurt en rekening houdend met de
afspraken die binnen de gemeente Apeldoorn belangrijk zijn.
Je taken zullen zijn:
• Buurtwerk: krachten van bewoners, organisaties en diensten bundelen om de samenleving
aangenamer te maken
• Opbouwwerk: Invloed van bewoners vergroten bij het verbeteren van hun woonomgeving.
Wat wij zoeken is een gemotiveerde tweede- of derdejaars HBO student die:
• Niet terugdeinst voor ingewikkelde vraagstukken
• Motiverend en ondersteunend naar inwoners is
• Kan verbinden
• De Nederlandse taal beheerst
• Inlevingsvermogen heeft
• Een team player is.
Dit bieden wij
• Een fijne stageplek, waar ruimte is voor gezelligheid en eigen initiatief
• Een stagevergoeding van € 250,- per maand op basis van een 36-urige werkweek
• Een professionele, toegankelijke stagebegeleider
• Ruimte om te groeien, stappen te zetten, fouten te maken, jezelf te leren kennen en je als
beginnend sociaal werker te ontwikkelen.
Enthousiast?
Wil je meer informatie?
Bel dan gerust Maike Bleeker of Sjoerd Bouwknegt via telefoonnummer 088-784 6464.
Heb je interesse?
Dan ontvangen wij graag je motivatiebrief met cv uiterlijk 30 juni 2022 via het emailadres
stage@stimenz.nl o.v.v. vacature HBO stage OBI Apeldoorn.

