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Formulier vacaturemelding stage Farent  
 

Stage MBO stage Project Uitgeteld 

Werkgebied/team 

 

Stedelijk team/ schulden/ jongeren/ scholen/ educatie 

Uren per week 16 

Ingangsdatum Augustus 2020 

Algemeen  Stagelopen bij Farent is stagelopen in het hart van de sa-
menleving. Als stagiair krijg je dagelijks te maken met 
nieuwe situaties en mensen en dat is het mooie: juist omdat 
ons werk niet gespecialiseerd is, komt er van alles op je 
pad en is elke dag weer anders.  Dat vraagt wel van jou dat 
je graag met mensen in contact bent, geïnteresseerd bent, 
dat je mee wilt denken, dat je wilt leren van en met elkaar. 
En dat is precies wat ons werk zo boeiend maakt. Het is 
mooi om van betekenis te kunnen zijn voor die ander(en)! 
Dus als je nieuwsgierig bent naar anderen, deel uit wil ma-
ken van een team met betrokken collega’s, dan biedt Farent 
een van de mooiste stageplekken die er zijn. 
 

Specifiek over stageplaats Je gaat samen met je team een voorlichting maken over 
omgaan met geld en over het ontstaan van schulden. 
Deze voorlichting die je hebt gemaakt, mag je vervolgens 
ook zelf geven. Op hele diverse scholen aan verschillende 
groepen jongeren.  
De ene keer sta je voor de klas bij de praktijkschool de Rij-
zert en een andere keer ga je naar een basisschool of zelf 
naar je eigen school Koning Willem 1 college.  
Deze stage wordt gecombineerd met een ander project; de 
taalontmoetingen.  Waarbij je mag meehelpen bij het geven 
van taallessen aan mensen die de taal nog niet zo machtig 
zijn. Leuke afwisselede stage dus! 

Stage-eisen (opleidingsniveau, soort 

opleiding/profiel, competenties) 

MBO Sociale Dienstverlening, leerjaar 2. 

- Zelfstandig kunnen werken 

- Presenteren 

- Kennis van programma zoals Excel en PowerPoint 

en Word is een pree 

- Affiniteit met de doelgroep jongeren 

- Communicatievaardigheden 

Kerntaken van de stage (werk-

zaamheden, doelgroep e.d.) 

 

- Informatie verzamelen en dat om te kunnen zetten 

naar een voorlichting 

- Presenteren 

- Administratieve taken  

- Contacten leggen en onderhouden met verschil-

lende scholen. 

- Evalueren 
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- Volwassenen begeleiden bij de taallessen. 

Stagevergoeding  € 100,- per maand (op basis van 32 uur per week) 

 

Interesse kenbaar maken 

 

Heb je interesse in bovengenoemde stageplaats? 

Mail dan je motivatiebrief met cv naar de hieronder ge-

noemde contactpersoon. We laten je dan zo snel mogelijk 

weten of je op gesprek mag komen.  

Contactgegevens stage vacature:  

naam, email, telefoonnr. 

monikakowalewska@farent.nl 

Formulier ingevuld door 

 

 
Monika Kowalewska 


