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

Stage (soort opleiding, eventueel 
uitstroomprofiel en werksoort)  

MBO, sociaal werk  

Werkgebied/team 
 

PowerUp073 team West  

Uren per week 16 uur woensdag (overdag), donderdag (middag + avond), 
vrijdag (middag + avond) 
 

Ingangsdatum 1 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 
 

Specifiek De stage is voornamelijk bij Jeugd- en jongerencentrum de 
Schuilplaats in Engelen, maar je zult ook bij Jc 4West 
ingezet worden. Je organiseert activiteiten voor en met 
een enthousiaste doelgroep. Stage lopen bij het 
jongerenwerk betekent ook in de avonduren tot max. 
22.00 uur. (m.n. op vrijdag). Je hebt eigen vervoer (fiets, 
scooter auto) nodig, want in Engelen rijden ’s avond geen 
bussen meer.  

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

MBO, nivo 4 - 3de jaar 
Wij zijn voor deze stage specifiek op zoek naar mannelijke 
stagiaire. Affiniteit met muziek (DJ), gamen en techniek zijn 
een absolute pré 

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

Organiseren / begeleiden van activiteiten voor en door  
jongeren van 11 t/m 18 jaar zoals: jongereninloop, 
boysclub, workshops en evenementen als een 
Halloweenspooktocht. 

Stagevergoeding €50,- per maand bij een 16-urige stageweek 
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. 

Jos de Kort 
06-55788548 – j.dekort@powerup073.nl  

Formulier ingevuld door Jos de Kort  

mailto:j.dekort@powerup073.nl

