
Stagevacature Farent/PowerUp073 

Algemeen 

Stagelopen bij Farent/PowerUp073 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/PowerUp073 een van de mooiste 

stageplekken die er zijn. 

 
 

Soort stage: Enthousiaste stagiair m/v voor: Powerup073 
Jongerenwerk Team Rosmalen, de Groote wielen, 
Nuland en Vinkel.  

Werkgebied/team: 

 

Team Powerup073 Rosmalen, de Groote Wielen, 

Nuland en Vinkel. 

Uren per week: 1 persoon 32 uur óf 16 uur per week HBO social work 

 

Ingangsdatum: 4 september/ schooljaar 2023/2024  

 

Wensen en eisen vanuit de 

stage: 

Wij zijn op zoek naar een ondernemende student die 
energie haalt uit het werken met jongeren en zich 
hierin verder wil ontwikkelen. Iemand die jongeren kan 
en wil inspireren om zichzelf verder te ontwikkelen. En 
iemand die er van houdt om nieuwe ideeën (samen 
met jongeren) te bedenken, ontwikkelen en uit te 
voeren. 
 
Kom jij gemakkelijk in contact met anderen? En weet 
jij jongeren te inspireren? Of wil je dit leren? Dan zijn 
we op zoek naar jou  
 
Wij verwachten dat je :  
- Enthousiast bent voor het werken met de doelgroep 
jongeren van 12 tot en met 23 jaar oud.  
- Ondernemend en assertief bent of een wens hebt 
om dit meer te worden. 
- Flexibel bent in werktijden en dagen. Dit hoort bij het 
jongerenwerk maar gaat wel altijd in overleg.   
- een aantal avonden per week beschikbaar bent, het 
jongerenwerk speelt zich af in de vrije tijd van 
jongeren. 
- jezelf wil ontwikkelen op het gebied van Vrije tijd, 
Leren en werken, Lichte ondersteuning en 
jongerenparticipatie met onze doelgroep.  



 

 

 

- Gemakkelijk, ook buiten een vaste setting, contact 
maakt met jongeren of hier graag in wil leren.  
- Wil onderzoeken wat het jongerenwerk inhoudt en 
hoe jij daar een bijdrage in kan leveren.  
 

Kerntaken van de stage: Je werkt o.a. in en vanuit een jongerencentrum met 
jongeren van 12 tot en met 23 jaar. Je zet je in op de 
gebieden; vrije tijd, school en werk, 
jongerenparticipatie en individuele lichte 
ondersteuning. Tijdens je stageperiode begeleid je 
jongeren met het organiseren van verschillende 
activiteiten. Daarnaast kun  je aan de slag gaan met 
ambulant jongerenwerk en jezelf hierin ontwikkelen. 
Na een oriënterende fase kun jij deels zelf bepalen op 
welke projecten je gaat richten, afhankelijk van je 
interesses en leerdoelen. Daarnaast krijg je veel 
vrijheid om jezelf te ontwikkelen binnen de 
bovenstaande 4 gebieden. We verwachten flexibiliteit, 
maar dit krijg je ook terug. We houden rekening met 
de persoonlijke leerdoelen van stagiaires. Daarnaast 
zien we graag stagiaires met een frisse of 
vernieuwende blik op sociaal werk.  
 
Vaste onderdelen van het werk zijn:  
- het organiseren van activiteiten samen met onze 
doelgroep.  
- Het ontwikkelen en/of verbeteren van projecten 
omtrent de 4 kern gebieden.  
- Het signaleren van wensen, problemen, behoeften 
en talenten van jongeren.  
- Contact onderhouden met jongeren, 
samenwerkingspartners, ouders en wijkbewoners. 
- Het ontmoeten, enthousiasmeren en motiveren van 
nieuwe doelgroep(en)   
- Het bieden van lichte ondersteuning aan jongeren op 
verschillende leefgebieden.  

Stagevergoeding: 100,- per maand voor een 32-urige stage.  

 

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 

stagebegeleider: 

Teun Michiels 
t.michiels@powerup073.nl 0611226748 

Formulier ingevuld door: Teun Michiels 

 
Voor algemene vragen over stagelopen, neem contact op met de stagecoördinator: 

Michel Lensen – 06-54784859 / michellensen@farent.nl 
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