Wij zijn op zoek naar een:
Stagiair Social Work, standplaats StimenzWerkt Apeldoorn
Als social worker weet jij als geen ander hoe je mensen kan verbinden en in beweging krijgt. Samen doen en
meedoen levert immers een groter gevoel van welzijn op.
Wat doet StimenzWerkt?
Wij helpen en begeleiden jongeren bij diverse vraagstukken die betrekking hebben op school, stage of werk. In
de meeste gevallen lukt het de jongeren die bij ons komen niet, om dit zonder ondersteuning te doen.
Hierbij vinden wij het belangrijk jongeren inzichten te geven en te coachen bij het maken van keuzes. Zo helpen
wij ze een betere en stabiele toekomst tegemoet te gaan, waardoor ze geen beroep (meer) hoeven te doen op
een uitkering en zelfstandig kunnen meedraaien in de samenleving. Onze aanpak is om dit zo laagdrempelig
mogelijk te doen, met het doel bij te dragen aan maatschappelijke participatie.
Wij kijken verder dan alleen de hulpvraag en proberen in beeld te krijgen of er andere situaties zijn waar ze hulp
bij nodig hebben. Dit doen we door het in kaart brengen van de diverse leefgebieden en het aanpakken van
eventuele randvoorwaarden die niet op orde zijn, zodat ze hun doel kunnen bereiken. Hierbij maken we gebruik
van de diensten en expertise van onze interne en externe netwerken.
De kracht van StimenzWerkt is dat we onderdeel zijn van team Jeugd, bestaande uit het Jongeren Informatie
Punt (JIP), het Outreachend Team, Hfftig en Inhuis. Hierdoor kunnen we gebruik maken van elkaars diensten en
expertise en daarmee de lijnen kort houden.
StimenzWerkt geeft jongeren nét dat beetje meer, zodat zij nét iets verder kunnen komen dan dat ze denken.
Samendragen we bij aan een samenleving met jongeren die meetellen en hun plek in kunnen en durven nemen!
Vacature:
Wij zijn op zoek naar een derdejaars MBO niveau 4 of HBO stagiair die ons team komt versterken, voor minimaal
drie dagen in de week.
Wie zoeken wij?
Een enthousiaste stagiair die zich gemakkelijk beweegt in een netwerk van jongeren en samenwerkingspartners.
Je coacht, motiveert en monitort jongeren bij hun ondersteuningsvraag en hebt daarbij een groot
empathisch vermogen.
Je bent zelfstandig, ondernemend, representatief en kunt snel schakelen.
Je hebt affiniteit met jongeren tussen de 16 en 27 jaar met een afstand tot school en/of de
arbeidsmarkt.
Je vindt het leuk om af en toe een voorlichting of bijvoorbeeld sollicitatietraining te geven.
Je hebt een voorbeeldfunctie naar jongeren en neemt een volwassen houding aan.
Je Nederlandse taal- en schrijfvaardigheid is goed.
Ben je op zoek naar een leerzame en afwisselende, maar zeker ook uitdagende stage? Dan ben je bij
StimenzWerkt aan het juiste adres!
Ben jij enthousiast geworden en denk jij in dit profiel en ons team te passen?
Mail dan jouw cv en motivatiebrief naar stimenzwerkt@stimenz.nl
Heb jij nog vragen?
Aarzel niet en stel ze, via ons e-mailadres of het mobiele nummer 06 13370146.

