Stagevacature 2020-2021
Sportieve en innovatieve seniorenwerker
Ben jij innovatief, sportief en een aanpakker, die denkt in oplossingen? Vind jij het een uitdaging
om senioren te stimuleren en te begeleiden? Dan zijn wij op zoek naar jou! In Almere Haven
draaien verschillende projecten waar wij praktische ondersteuning bij nodig hebben. Daarnaast
starten binnenkort twee nieuwe projecten: Digidoe (beeldbellen voor senioren) en Wonen met
Toekomst, waarbij een wooncoach senioren zal begeleiden. Wij betrekken jou graag bij een van
onze projecten, zodat jij de kennis die je hebt opgedaan tijdens je opleiding kan toepassen in de
praktijk.
Organisatie

Project/
Accommodatie

De Schoor organiseert in Almere onder ander 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.

Wegwijs in Almere, GrandCafé Wijs, Digidoe Almere, Wonen met toekomst,
Gedachtenkamer, Bewegen met senioren (in samenwerking met de
buurtsportcoach van Almere Haven).

Taken

De taken kunnen per project verschillen en zijn mede afhankelijk van jouw
leerdoelen. O.a. de volgende vaardigheden komen hierbij aan bod:
- Activiteiten plannen en organiseren
- Begeleiden van senioren bij (sport)activiteiten
- Senioren wegwijs maken in Almere
- Ondersteunen bij het schrijven van een projectplan
- Ontwikkelen van nieuwe (innovatieve) ideeën met ruimte voor eigen
initiatief
- Promoten van nieuwe projecten via verschillende kanalen (krant, tv en
social media)

Dagen/tijden

- maandag t/m donderdag, evt. vrijdag in overleg

Functie-eisen

- HBO 2-3, b.v. Toegepaste Gerontologie, Social Work
- Affiniteit met de doelgroep senioren
- Zelfstandigheid

Wat bieden wij?

Een gevarieerde en uitdagende stage met de doelgroep van de toekomst,
waarbij we je de ruimte geven eigen initiatieven uit te werken en toe te
passen.

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

