
Stagevacature 2022-2023 
 

Voor meer informatie kun je terecht op www.deschoor.nl (zie Stage) of mailen naar: stage@deschoor.nl  
 

 

Projectmedewerker/begeleider Jongerenwerk 

 

Als projectmedewerker/begeleider binnen het Jongerenwerk werk je in activiteitencentrum Multi-
Club aan diverse projecten en activiteiten. Je werkzaamheden zullen vallen binnen 
talentontwikkeling, jeugdparticipatie en persoonlijke coaching.  
 

Organisatie De Schoor organiseert in Almere onder andere het sociaal cultureel werk, 
het maatschappelijk werk, de voor- en vroegschoolse activiteiten, kinder- en 
jongerenwerk en brengt heel Almere in beweging. We maken deel uit van de 
wijkteams én zetten ons in bij de ondersteuning van schuldstabilisatie van 
bewoners. Dit alles om de leefbaarheid van de stad te vergroten onder het 
motto: Meedoen mogelijk maken! 
In Poppodium De Meester, buurt- en jongerencentra, in de speeltuin en op 
de jeugdlanden, op sportvelden en brede scholen; verspreid over de hele 
stad kunnen Almeerders elkaar ontmoeten en deelnemen aan tal van 
activiteiten en cursussen. Ca. 300 professionals werken hiervoor samen met 
honderden vrijwilligers en stagiairs. 
 

Project/ 
Accommodatie Voor deze functie ben je werkzaam in het leukste activiteitencentrum van 

Almere, genaamd Multi-Club. Diversiteit en respect zijn de basisprincipes die 
binnen Multi-Club gehanteerd worden. Elkaar groeten bij binnenkomst en 
een goed gesprek zijn vaste kernwaarden. Een veilige sfeer en 
wederkerigheid van professionals, vrijwilligers en studenten naar de 
doelgroep(en) toe is een must.  

 

Taken - Begeleiden en ondersteunen van o.a. Multi-Music, de kinderraad 
Multi-Squad (MS), de Jongerenraad Almere (JRA) en platform Young 
Movement (YM) met de focus op empowerment en constructief werken.  

- Optimaal participeren in de organisatie m.b.t. de diverse activiteiten en 
evenementen die voortvloeien uit de jeugdraden (MS & JRA) en het 
platform YM. In co-creatie met de kinderen en jongeren kom je tot nieuwe 
impulsen en concrete activiteiten. Je leert om samen met de doelgroep 
verantwoordelijk te zijn en bewaakt samen met hen de visie en missie van 
het jongerenwerk.  

- Het onderzoeken en volgen van de laatste trends en ontwikkelingen is 
een belangrijk onderdeel van de stage. Je dient in staat te zijn om hierin 
actief mee te denken én te handelen.  

- Meewerken aan de reguliere activiteiten van het activiteitencentrum, zoals 
een inloop, movie-club en bijvoorbeeld vakantie activiteiten, met daaraan 
gekoppeld de nodige promotie en het stimuleren van kinderen en 
jongeren.  

- Praktische ondersteuning bij de voorbereiding en afbouw. 
 

Dagen/tijden - Maandagmiddag, woensdagmiddag en -avond, donderdagmiddag en 
-avond 

- 2 keer per maand op de vrijdagmiddag/avond 
- Incidenteel weekend & schoolvakanties i.v.m. muziek events zoals 

Bevrijdingsfestival, talentenjachten en concerten. 
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Functie-eisen -  hbo Social Work, leerjaar 2 of 3 
- Actief en projectmatig willen/kunnen werken is essentieel voor deze 

functie 
- Intrinsieke motivatie om te willen leren en reflecteren (logboek bijhouden 

via een forum) 
- Creatief & enthousiast 
- Sterk in je schoenen staan, discreet en in staat zijn om constructief vanuit 

de empowerment gedachte te werken. 
- Een stage bij Multi-Club is geschikt voor studenten die graag initiatief 

nemen, bereid zijn om te leren uit reflectie en vooral actief durven te 
handelen en experimenteren. Stage lopen bij Multi-Club is vallen en 
opstaan, durven leren en actief leren. 
 

Wat bieden wij?  Een dynamische stageplaats waar je veel kan leren als je een actieve 
houding hebt en weet waarom je Social Work studeert. Stagiairs mogen 
vrijblijvend participeren in diverse activiteiten zoals bioscoop, paintball, 
pretpark en sportactiviteiten zoals voetbal en fitness, inclusief eten en 
drinken. 

 
Interesse? Gebruik de link naast deze vacature op de website voor het online reactieformulier en 
we nemen contact met je op.  
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