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Formulier vacaturemelding stage Farent  
(digitaal invullen en aanleveren – 1 formulier per vacaturemelding) 

 

Stage HBO Social Work Buurtteam HDR-SHR.  

Werkgebied/team 

 

Werkgebied Buurtteam Haren, Donk, Reit, Slagen, Herven 

en Rompert.  

Uren per week 32 

 

Ingangsdatum September 2020 

 

Wervende begintekst (max. 5  

regels. 

Ben jij die aankomende sociaal werker die gelooft 

dat mensen het meest gelukkig zijn als ze grip hebben op 

hun eigen leven. Daarom ondersteunt Farent mensen in hun 

kwetsbare perioden en biedt hen zo snel mogelijk perspectief 

op optimale eigen zelfstandigheid.  

Ben je nieuwsgierig naar wat er zich allemaal in onze samen-

leving afspeelt en het een uitdaging vindt om (individuele) 

vraagstukken te koppelen aan een mooi traject, project of 

ontmoeting met de doelgroep? 

Bij Farent krijg je de kans om te leren hoe je jezelf kunt ont-

wikkelen tot ondersteuner bij individuele trajecten en verbin-

der tussen verschillende mensen, acties en activiteiten, zo-

dat men weer een kans krijgt om (opnieuw) beter te kunnen 

participeren in de maatschappij! 

Farent richt zich op individuen en groepen van alle leeftijden 

en biedt ondersteuning daar waar nodig om beter deel te 

kunnen nemen aan de samenleving. 

Stage-eisen (opleidingsniveau, soort 

opleiding/profiel, competenties) 

- Derdejaars HBO Opleiding Social Work, uitstroom-

profiel Welzijn & Samenleving 

- Enthousiast en leergierig 

- Flexibel en ruimdenkend 

- Team-player, maar bereidheid tot en competent in 

zelfstandig werken 

- Goede communicatieve vaardigheden, zowel      

mondeling als schriftelijk  

- Empathisch, behulpzaam, en mensgericht. 

- Luisterend vermogen 

- Maatschappelijk betrokken. Kennis en interesse 

hebben in maatschappelijke ontwikkelingen   

- Belangstellend en professioneel nieuwsgierig 

- Beschikt over een open en neutrale houding 

- planmatig kunnen werken  
- aantoonbare organisatorische vaardigheden.  
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Kerntaken van de stage (werk-

zaamheden, doelgroep e.d.) 

-  

- Cliëntgebonden kerntaken (cliënt-gerichte   

 werkzaamheden) 

- Buurtteamgebonden kerntaken (zoals wijkwerk, jongeren        

werk).  

- Organisatie gebonden kerntaken (organisatie en  

beleidsgerichte taken) 

- Professie gebonden kerntaken (deskundigheid en beroeps-

ontwikkeling.  

Stagevergoeding Ja, maandelijks 

 

Interesse kenbaar maken 

 

Heb je interesse in deze stageplaats? Mail dan je motivatie-

brief met cv naar de hieronder genoemde contactpersoon. 

We laten je dan zo snel mogelijk weten of je op gesprek 

mag komen.  

Contactgegevens stage vacature:  

naam, email, telefoonnr. 

Elske van de Donk 

elskevandedonk@farent.nl 06-21596788 

Boris de Weijer 

borisdeweijer@farent.nl 06-13323211  

Formulier ingevuld door 

 

Elske v/d Donk en Boris de Weijer  

Beoogd stagebegeleiders Astrid Verwater en Elske van de Donk  

mailto:elskevandedonk@farent.nl
mailto:borisdeweijer@farent.nl

