STAGEVACATURE
Wijkservicepunt De Koppeling
MBO sociaal maatschappelijke dienstverlening niveau 3/4
16-24 uur per week
MeanderOmnium zoekt een stagiair(e) die sociaal, zelfstandig en flexibel is. Iemand die het leuk vindt
om te werken met mensen uit verschillende culturen.
Om een heel programmajaar te kunnen volgen verwachten wij dat de stagiair(e) minimaal een half
jaar stage loopt.
Taken, werkzaamheden en vaardigheden
Het is een combinatiestage waarbij de nadruk ligt op de baliefunctie van het wijkservicepunt.
Buurtbewoners komen met allerlei vragen naar het buurtcentrum. Je rol is om deze vragen zo goed
mogelijk te beantwoorden en waar nodig op zoek te gaan naar de vraag achter de vraag. Je verwijst
eventueel door naar het sociaal team of het CJG.
Een ander onderdeel van de stage is het ondersteunen bij het vrouwenopbouwwerk; je helpt met het
opzetten van themabijeenkomsten, koffiemiddagen en je ondersteunt bij de wekelijkse taallessen.
Daarnaast handel je de verzoeken af rondom jeugdcultuur- en sportfonds.
• Werkzaamheden Wijkservicepunt;
• Onderzoek;
• Koppelen van krachten in de wijk: verbinden van mensen met talenten en initiatief aan
bewoners uit de wijk met een specifieke behoefte;
• Inzet op bestrijding eenzaamheid, door middel van laagdrempelig contact.
We vragen:
- Klantvriendelijk;
- Empathisch vermogen;
- Vraaggericht;
- Teamspeler;
- Arabisch/Berbers spreken in een pré.
Aanbod
Een gezellige en leerzame werkplek, veel collegialiteit, goede ondersteuning tijdens het leerproces,
veel mogelijkheden om met ouders en kinderen te werken en een vaste ervaren
praktijkbegeleid(st)er.
Meer informatie
Meer informatie is te verkrijgen bij Wendy Bosma, stagecoördinator. 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 “Wijkservicepunt De Koppeling” te sturen naar:
Stichting MeanderOmnium
t.a.v. Wendy Bosma
Postbus 153
3700 AD ZEIST
of mailen naar w.bosma@meanderomnium.nl

