Stagevacature 2021-2022
Wijkteam Tussen de Vaarten-Waterwijk-Verzetswijk
is op zoek naar een 2e jaars stagiair Social Work

Organisatie

In Almere zijn de wijkwerkers in de wijkteams afkomstig van verschillende
organisaties, te weten welzijnsorganisatie De Schoor, MEE IJsseloevers,
Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere (VMCA) en de gemeente
Almere. De wijkwerkers werken nauw met elkaar samen vanuit hun expertise
als maatschappelijk werker, opbouwwerker, cliëntondersteuner,
vrijwilligersconsulent en WMO-consulent. Samen met bewoners met een
hulpvraag zoeken zij praktische oplossingen en wijzen, als dat nodig is, de
weg naar professionele hulp. De missie van de wijkteams is dat iedereen
naar eigen kunnen meedoet in de samenleving, ongeacht zijn of haar
beperkingen en mogelijkheden. Meer weten? Kijk dan op
wijkteams.almere.nl.
Het Stagebureau van De Schoor regelt de stages voor de wijkteams
centraal.

Taken

Je stagebegeleider is opbouwwerker, maar je bent onderdeel van het
wijkteam, leert de verschillende specialismes kennen en draait deels mee
met de generalistische en specialistische taken. Deze bestaan o.a. uit het
deelnemen aan vergaderingen, benutten van kennis en inzet van bewoners,
samenwerken met alle disciplines in het wijkteam en in de buurt, etc.
Je werkt tevens aan zichtbaarheid van het wijkteam door o.a. te wandelen in
de wijk en gesprekken aan te gaan met bewoners. Daarnaast ondersteun je
een groep kwetsbare ouderen
Je bent vaak bezig met het zoeken naar oplossingen voor individuele vragen
van bewoners. Maar soms blijken dat gemeenschappelijke vragen te zijn.
Dan is het beter om deze op straat- of buurtniveau op te halen en
gezamenlijk te formuleren. Bewoners kunnen dan samen aan een oplossing
werken. Op eigen kracht en met steun van buitenaf waar nodig.

Dagen/tijden

- 16 uur in overleg op dinsdag, donderdag en/of vrijdag. Het kan
voorkomen dat je gevraagd wordt om buiten kantoortijden te werken.
E.e.a. is afhankelijk van bewoners-, netwerk-, of landelijke activiteiten
zoals b.v. Burendag, NL Doet.

Functie-eisen

- 2e jaars hbo Social Work
- Je bent minimaal 20 jaar.
- Het is een pre wanneer je ervaring hebt opgedaan in het werken met
diverse doelgroepen (eventueel in voorgaande stages).
- Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden.
- Je bent ondernemend, initiatiefrijk en vindt het leuk om initiatieven
projectmatig uit te voeren.

Wat bieden wij?

- Een afwisselende en leerzame stage in een dynamische omgeving.

Interesse? Gebruik de link naast deze vacature op de website voor het online reactieformulier en
we nemen contact met je op.
Voor meer informatie over stage lopen bij de wijkteams kun je mailen naar stage@deschoor.nl en voor
meer informatie over de wijkteams in Almere kun je terecht op http://wijkteams.almere.nl/

