Stagevacature 2021-2022
Meidenwerker bij jongerencentrum Place2B
Het Jongerenwerk is op zoek naar stagiairs die affiniteit hebben met meidenwerk. Je houdt je
voornamelijk bezig met het organiseren en ontwikkelen van verschillende activiteiten voor en met
meiden vanaf 10 jaar (groep 7/8). Denk hierbij aan het organiseren van bestaande activiteiten als
een girlsclub, maar er is ook zeker ruimte om zelf een activiteit te ontwikkelen. Ben jij creatief en
enthousiast om met jonge meiden te werken? Meld je dan gauw aan!
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.

Meidenwerker jongerencentrum Place2B

Taken

- Bedenken, ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van
verschillende activiteiten voor en met meiden vanaf 10 jaar (groep 7/8).
- Activiteitenplannen maken.
- Administratie, inschrijvingen verwerken en aanwezigheid registreren.
- Ondersteunen van de jongerenwerkers en vrijwilligers.
- Vertrouwensrelatie/betekenisrelatie opbouwen met de doelgroep.

Dagen/tijden

- Dinsdag 14.00-18.00 uur en donderdag 14.00-20.00 uur (must).
- Andere dagen in overleg.

Functie-eisen

-

Wat bieden wij?

Een stage binnen een divers en dynamisch werkveld, met ruimte voor eigen
inbreng, zodat je jezelf maximaal kunt ontwikkelen.

hbo Social Work of Pedagogiek
Affiniteit met tieners en jongeren
Creatief
Pro actief

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

Ga voor meer informatie naar www.deschoor.nl (Werk & Stage) of mail naar: stage@deschoor.nl

