Stagevacature 2020-2021
Opbouwwerker; Social Work
Voor een huis-aan-huis project in Almere Haven zoeken wij een enthousiaste student Social Work.
Samen met een ervaren opbouwwerker ga je op pad in de wijk.

Organisatie

Project/
Accommodatie

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.

We gaan samen op pad in een wijk in Almere Haven. Huis-aan-huis
aanbellen met als doel in gesprek te komen over het welzijn en welbevinden
van bewoners, op diverse leefgebieden. Bewoners leren kennen, meer zicht
krijgen op wat er leeft in deze wijk en te horen van de bewoners. Daarnaast
gaan we op zoek naar de energie in de buurt. We bundelen de signalen en
op basis daarvan gaan we samen met bewoners op zoek naar (collectieve)
mogelijkheden.

Taken

- Samen met de opbouwwerker in gesprek met bewoners,
contacten/netwerk opbouwen, horen over het welbevinden van bewoners
en over wat zij belangrijk vinden in hun wijk.
- De opgehaalde informatie in kaart brengen en analyseren.
- Daaruit voortkomende acties oppakken. Bijvoorbeeld een collectieve
wens samen met de bewoners realiseren of indien gewenst een bewoner
de weg wijzen naar een welzijnsactiviteit of naar het wijkteam e.a.

Dagen/tijden

- 2 dagdelen, in overleg. 8 à 10 uur per week, ongeveer een half jaar (in
overleg)

Functie-eisen

- HBO Social work, 2e of 3e jaars
- Outreachend werken als een uitdaging zien

Wat bieden wij?

- Een mooie kans om praktijkervaring op te doen!

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

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

