Stage
vacature 2018-2019
Stagelopen bij Wijkteam Buiten Midden ? (3e jaars social work)
Een stageplek in een klein en gezellig team. Je werkt nauw samen met alle leden van het wijkteam en zult daardoor
ook ieders specialisme leren kennen. Jouw aanspreekpunten zijn de maatschappelijk werkers.
De stage zal veel afwisseling van taken kennen waardoor je vele facetten leert kennen die passend zijn bij een social
worker van de toekomst.

Project/
Voor vragen over zorg en ondersteuning, werk en inkomen, opvoeden en opgroeien kunnen bewoners terecht bij het
wijkteam in hun eigen buurt. Het wijkteam zoekt samen naar een passende oplossing voor de(hulp)vraag. Ieder
wijkteam bestaat uit professionals op verschillende gebieden:
 Participatieadviseur
 Maatschappelijk werker
 Opbouwwerker
 Vrijwilligerscoördinator
 Cliëntondersteuner
Het wijkteam Buiten midden is verantwoordelijk voor Regenboogbuurt, Seizoenenbuurt, Indische buurt en de
Buitenvaart.

Taken
De transities in het sociale domein vragen om een omslag in denken en handelen:
Van formele zorg naar meer informele zorg.
Van individuele naar collectieve oplossingen.
En dan nog passende oplossingen zoeken die aansluiten bij de vraag van de bewoner. Dat is de uitdaging waar je in je
stage voor staat!
Je kunt zelf grotendeels invulling geven aan je taken, in je stage zal je in ieder geval de volgende onderdelen
tegenkomen:
- gesprekken met klanten van het wijkteam (oa. spreekuren, keukentafelgesprekken, vervolgegesprekken);
- onderhouden van contacten met eventuele verwijzers;
- doorverwijzen via warme overdracht;
- signaleren;
- registreren van relevante gegevens.

Dagen/tijden In overleg. Flexibiliteit is ook gewenst , het kan soms voorkomen dat er ‘s avonds of in het weekend
activiteiten gepland zijn, dit gaat natuurlijk in overleg. Ook ben je dan een ander moment vrij.

Functie-eisen

Social work stagejaar 3

We zoeken een stagiair(e) die houdt van afwisseling. De ene dag heb je “een breed keukentafelgesprek”, de volgende
ben je een buurtactiviteit aan het opzetten en dan weer ben je bewoners aan elkaar aan het koppelen. Verder moet je
goed contact kunnen maken met een hele diverse groep mensen. Je werkt met jong volwassenen, volwassenen en
ouderen.

Contactpersoon
Motivatiebrief en CV kan per mail gestuurd aan het wijkteam ovv van stage bij wijkteam Buiten Midden. Je komt
kennismaken met het hele team.
Voor meer informatie over stage lopen bij de wijkteams kan je mailen naar stage@deschoor.nl en voor
meer informatie over de wijkteams in Almere kan je terecht op http://wijkteams.almere.nl/
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