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

Stage (soort opleiding, eventueel 
uitstroomprofiel en werksoort)  

HBO Social Work 

Werkgebied/team 
 

Hambaken Orthen Buitenpepers, s- Hertogenbosch 

Uren per week 32 
 

Ingangsdatum September 2021 
 

Algemeen Stagelopen bij Farent is stagelopen in het hart van de 
samenleving. 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 wil 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 
maken van een team met betrokken collega’s, dan biedt 
Farent een van de mooiste stageplekken die er zijn 
 

Stage-eisen (opleidingsniveau, soort 
opleiding/profiel, competenties) 

- Propedeuse 
- Derdejaars HBO Opleiding Social Work  
- 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. 
 

Kerntaken van de stage 
(werkzaamheden, doelgroep e.d.) 
 

- Cliëntgebonden kerntaken / individuele ondersteuning 
 - Buurtgebonden kerntaken / wijkgericht werken  
- Organisatie gebonden kerntaken  
- Professie gebonden kerntaken 

Stagevergoeding Maandelijks 100 euro bij 32 uur 



 

Interesse kenbaar maken 
 

Heb je interesse in deze stageplaats? Mail dan je 
motivatiebrief 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. 

Ruud Wassenberg ruudwassenberg@farent.nl 06-46768114 
Anne van Overdijk annevanoverdijk@farent.nl 06-43359034 
 

Formulier ingevuld door Ruud en Anne 
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