STAGEVACATURE
Jeugdontwikkeling 2
3e-jaars HBO Social Work/Pedagogiek
24-28 uur per week
MeanderOmnium zoekt een gemotiveerde en enthousiaste stagiair(e), die doelgericht werkt, stevig,
oprecht en open-minded is. Iemand die extravert is en zich actief opstelt. Een gemakkelijke prater
met een positieve presentatie en uitstraling. Enige kennis en visie heeft op pedagogische
uitgangspunten. Zich inzet op versterking van de jeugd en jongeren door middel van erkende
methodieken. Goed om kan gaan met tieners in achterstandsituaties.
Meander Omnium heeft een eigen stagebeleid. Met name het stagebeleid vanuit de opleiding zal
centraal staan. Aanvullende werkafspraken, als mede de indeling van de aanwezige tijd zal in nader
overleg worden afgesproken.
De stagiaire zal, altijd, onder verantwoordelijkheid van een beroepskracht haar taken uitvoeren
binnen. het project, dit is een erkende stageplaats
De stageplek binnen het project is een coördinerende zelfstandige functie voor het gehele
schooljaar.
Taken en werkzaamheden
•
•
•
•
•
•

Meidengroep 12+: je begeleidt de meidengroep doelgericht, focust op talent en talentontwikkeling;
Opstap(je)/: je begeleidt groepen ouders die meedoen met het programma Opstap(je) of
VVE-thuis. Beide programma’s richten zich op ouder/kind-interactie en het leren van
vaardigheden;
Meidengroep 12-: rolmodel zijn, doelgerichte activiteiten plannen, begeleiden en evalueren
&U-maatje; Je fungeert als maatje (rolmodel) voor een jonge meid in de leeftijd van 12 tot 18
jaar;
Kidzmix: Je verzorgt de coördinatie, evaluatie en publiciteit van KidzMix programma 4-7 jaar
en doet de werving en coaching van vrijwilligers;
Signaleren en rapporteren van problematiek op individueel niveau (tiener) en gezinsniveau.

Overige:
• Bijwonen van teamvergaderingen;
• Bijwonen van interne bijeenkomsten m.b.t. de wijk Zeist-West en de organisatie
MeanderOmnium;
• Deelnemen aan andere uit het werk voortvloeiende overleggen of bijeenkomsten;

• Verrichten van hand- en spandiensten ten aanzien van de werkplek.
Gezien de aard van de werkzaamheden kan het voorkomen dat er ook in vakantieperiodes
activiteiten/werkzaamheden plaatsvinden.
Aanbod
Een gezellige, zelfstandige en leerzame werkplek, veel collegialiteit, goede ondersteuning tijdens het
leerproces, veel mogelijkheden om met jongeren te werken en een vaste ervaren
praktijkbegeleid(st)er.
Meer informatie
Meer informatie is te verkrijgen bij Wendy Bosma. Bereikbaar op dinsdag en donderdag op
telefoonnummer: 030 – 694 04 00 of via de mail: w.bosma@meanderomnium.nl
Sollicitatie
Lijkt de vacature bij je te passen? Dan nodigen we je van harte uit om een sollicitatiebrief en
Curriculum Vitae (CV) onder vermelding van “Jeugdontwikkeling 2 Zeist-West” te sturen naar:
Stichting MeanderOmnium
t.a.v. Wendy Bosma
Postbus 153
3700 AD ZEIST
of mailen naar w.bosma@meanderomnium.nl

