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

Werkgebied/team
Uren per week
Ingangsdatum
Wervende begintekst (max. 5
regels.

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

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

Stagevergoeding
Interesse kenbaar maken

Contactgegevens stage vacature:
naam, email, telefoonnr.
Formulier ingevuld door

Vrijwilligers coördinatie Farent, Project Uitgeteld
“Voorlichting geven over geld en schulden aan kinderen en jongeren”
zoekt 4 stagiaires
Stedelijk team, verschillende scholen in de aandachtsgebieden van ‘s-Hertogenbosch
16 uur per week
1 september 2019
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 samenleving 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 ontwikkelen tot ondersteuner bij individuele trajecten en verbinder tussen verschillende mensen, acties en activiteiten, zodat 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.
2e jaars studenten MBO Social Work Koning Willem1 College
Je bent enthousiast en gemotiveerd
Je beschikt over ICT-vaardigheden: Excel, PP en Word
Je hebt affiniteit met de doelgroep 12-18 jaar
Je kan zelfstandig en procesmatig werken
Je hebt affiniteit met het thema “jongeren en armoede”
Je houdt van presenteren en voor een groep te staan, of je wilt de uitdaging
aangaan!
Je benadert scholen en jeugdorganisaties voor het geven van gastlessen, je
plant ze in en bereid de gastlessen voor.
Je vergroot je kennis (bijspijkeren) m.b.t. de doelgroepen en geld
Vormgeven en uitvoeren van het geven van voorlichting over geld en schulden
Bespreken met leerlingen over hoe ze met hun geld omgaan, de risico’s van bv
“creditboys”, geven van tips etc.
Ja
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.
Monika Kowalewska: monikakowalewska@farent.nl
0646768116
Monika Kowalewska, Ton Janssen, stagecoördinatie Farent
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