Stagevacature 2021-2022
Organiseren sportactiviteiten Learn2Work
Samen met jongeren organiseer je sportactiviteiten voor de buurt. Je maakt samen met hen een
plan/draaiboek en stemt dit af met je stagebegeleider. Bij goedkeuring voer je het plan uit onder
begeleiding van je stagebegeleider/beroepskracht. Daarnaast geef je lessen aan jongeren die in
een leerwerktraject zitten. De lessen bereid je voor en voer je uit in overleg met je stagebegeleider.

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 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.

Learn2work is een leerwerkproject in buurtcentrum Het Evenaarhuis voor
jongeren in de leeftijd van 18 t/m 27 jaar die zijn uitgevallen op school, een
uitkering hebben of een dagbesteding nodig hebben om in het dagritme te
komen. Doel is dat deze jongeren vanuit dagbesteding binnen 10 maanden
goed voorbereid terugkeren naar school of uitstromen naar werk. Zie ook
www.lerenenwerkenindewijk.nl.

Taken

- Opzetten van sportactiviteiten in samenwerking met jongeren.
- Draaiboeken maken.
- Het geven van sportlessen aan kinderen en jongeren.

Dagen/tijden

- Maandag t/m donderdag van 9.00-17.00 uur

Functie-eisen

-

Wat bieden wij?

Een boeiende en uitdagende stageplek met ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling.

Minimaal mbo Sport & Bewegen niv. 4.
Minimaal 18 jaar.
Affiniteit met het werken met jongeren.
Voor het werken met deze doelgroep zijn belangrijke competenties:
weerbaarheid, motiverend en een stevige persoonlijkheid.

Interesse? Gebruik de link naast deze vacature op de website voor het online reactieformulier en
we nemen contact met je op voor een intake gesprek waarin je een casus voorgelegd krijgt.

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

