HBO-stagiair gezocht!
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, omdat wij kwetsbare
buurten en mensen ondersteunen en versterken. Dit doen wij met 180 medewerkers en ruim 800
vrijwilligers en actieve burgers. Dit onder het motto: Sociaal Werkt! Kijk ook op onze website.
Wij zoeken met ingang van augustus/september 2021 een enthousiaste

3e of 4e jaars HBO Social Work stagiair
Minimaal 3 dagen per week, standplaats Apeldoorn
Wat ga je doen?
Team Zuid Oost is werkzaam in de wijken De Maten en Groot Zonnehoeve. Het team bestaat uit vijf
sociaal werkers met ieder zijn eigen expertise. Een buurtregisseur, cultureel werker, ouderenadviseur
en twee maatschappelijk werkers. Wij vinden het belangrijk dat je verbindingen legt in de wijk. Niet
alleen tussen de verschillende organisaties, maar zeker ook tussen buurtbewoners onderling. We
ondersteunen buurtinitiatieven, organiseren activiteiten, zijn aanwezig op ontmoetingsplekken, etc.
We ondersteunen en versterken de leefbaarheid in de wijk en de buurtcohesie. Stimuleren buurt- en
burgerparticipatie bij de opbouw van de samenleving en bij de verbetering van het woon- en
leefklimaat. Verder ondersteunen we kwetsbare inwoners (ook outreachend) bij het oplossen van de
vraag en het duurzaam verbeteren van hun situatie. Je gaat dus aan de slag met de individuele
vraagstukken, bezoekt mensen in hun eigen omgeving, spreekt af op kantoor of in de wijk.
Hierbij is het vanzelfsprekend voor ons dat we uitgaan van de eigen kracht van de inwoner. Ook
helpen we inwoners op weg in het leggen van sociale contacten, omdat deze essentieel zijn voor het
ervaren van gezondheid en geluk. We werken -vanuit Samen055- met verschillende partners samen.
Wie ben jij?
• Je kan goed zelfstandig werken
• Je bent gemotiveerd om zelfstandig aan de slag te gaan met de hulpvragen van de inwoner
• Je kan reflecteren op eigen gevoel, emotie en handelen.
Dit bieden wij
• Een leuke, leerzame en uitdagende stageplek gedurende minimaal een halfjaar
• Een fijn team, waarin je waardevolle ervaring opdoet
• Stagebegeleiding door een echte professional
• Een stagevergoeding van € 250,- per maand, op basis van een 36-urige werkweek
Enthousiast?
Wil je meer informatie? Bel dan Ilze de Groot, tel. 06-21395890. Heb je interesse? Dan ontvangen wij
graag je motivatie en cv vóór 1 juli 2021 via het e-mailadres sollicitatie@stimenz.nl onder vermelding
van Stage Apd ZO.
Ook voor stagiairs die bij Stimenz in dienst komen is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vereist.
Wij vergoeden de kosten van deze aanvraag.
Wij vinden jouw privacy belangrijk en zorgen er daarom voor dat de persoonsgegevens die je met ons
deelt zorgvuldig worden behandeld. Door te solliciteren ga je ermee akkoord dat jouw
persoonsgegevens worden verwerkt en intern worden doorgestuurd naar degenen die bij de
selectieprocedure betrokken zijn. Na afronding van de procedure worden de persoonsgegevens van
alle sollicitanten z.s.m. verwijderd.

