Voor De Participatiefabriek zoeken wij

Wij zoeken stagiaires voor de rol van

Individueel Begeleider/ Coach
subtaken: activiteiten organiseren / trainen

Functie omschrijving:
De Participatiefabriek is een werkervaringsproject van welzijnsorganisatie De Schoor in samenwerking
met het Sociaal Domein van de Gemeente Almere. Het doel is het bieden van perspectief op betaald
werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Onze belangrijkste doelgroepen zijn 45-plussers (locatie Boegbeeld) en mensen met een
taalachterstand/statushouders (locatie Kardoes)
De Participatiefabriek begeleidt werkzoekenden met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt uit
Almere bij het maken van concrete stappen naar een betaalde baan. Het terugvinden van de eigen
waarde door het (her)ontdekken van het eigen talent is daarbij het uitgangspunt.
Wij doen dit onder andere door:
● Een passend aanbod van trainingen
● Persoonlijke en intensieve begeleiding
● Het bieden van een sociaal bedrijf met werkervaringsplaatsen
● Maatschappelijke betrokkenheid
● Talentontplooiing
● Begeleiding in het sollicitatieproces
Als Individueel Begeleider ben je betrokken bij je deelnemers door het hele traject. Je biedt
begeleiding en ondersteuning in de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemer en ondersteunt de
deelnemer bij het zoeken naar betaald werk. Waar nodig verwijs je de deelnemer door naar sociale
partners in de stad. Je werkt samen met de andere rollen binnen De Participatiefabriek en binnen De
Schoor. Voor de deelnemers met taalachterstand ondersteun je, onder andere door het taalplan, de
deelnemer bij het leren van de Nederlandse taal.
Naast de individuele begeleiding zijn er mogelijkheden voor groepswerk (training geven) en het
opzetten en organiseren van (wijkgerichte) activiteiten voor- en samen met onze deelnemers.
Een inwerkprogramma, intervisie en een protocol voor de gespreksvoering zijn beschikbaar.
Vaardigheden & functie eisen:
● Coachen en motiveren
● Goed kunnen luisteren
● Affiniteit met de doelgroep
● Inlevingsvermogen
● Structuur kunnen bieden

Website:
Uren per week:
Verzekering:
Onkostenvergoeding:
Contactpersoon:
E-mailadres:
Telefoonnummer:

www.deschoor.nl.participatiefabriek
in overleg, minimaal 16
Ja
Ja
Carin Fiere
participatiefabriek@deschoor.nl
06-50999787

