Vacature stagiair(e)
Het betreft een vacature voor een 2de of 3de jaar student van de opleiding
Sociaal Cultureel Werk
Wat doet het Zelfhulp Netwerk?
Het Zelfhulp Netwerk is een informele zorg organisatie met als kerntaak het ondersteunen en
faciliteren van zelfhulpgroepen.
Bij het Zelfhulp Netwerk leer je de meerwaarde van informele zorg en hoe deze ingezet kan worden in
het sociaal domein. Je draait mee met het team, sluit aan bij werkoverleggen, pakt hulpvragen op,
geeft voorlichting en krijgt ruimte om eigen projecten te starten.
Het Zelfhulp Netwerk is een kleine organisatie met een breed bereik.
Wat houdt de stage in?
Je krijgt bij het Zelfhulp Netwerk de ruimte om mee te denken, eigen initiatief te nemen en veel
verschillende werkzaamheden uit te voeren. We werken met korte en lange projecten, hebben veel
contact met de doelgroep, werken nauw samen met meerdere organisaties en geven regelmatig
voorlichting over Zelfhulp aan verschillende doelgroepen.
Belangrijk: anonimiteit waarborgen van deelnemers is een eis. We zoeken dus een integer en
betrouwbaar iemand die respectvol met mensen om kan gaan en goed empathie kan tonen.
Daarnaast zijn de SCW kwaliteiten waar je in opgeleid wordt de basis van het werk wat je bij ons doet.
Wat zijn je werkzaamheden?
 Hulpvragen oppakken
 Voorlichting geven
 Netwerken met andere organisaties
 Samenwerken met vrijwilligers
 Eigen project opzetten binnen de kaders van de organisatie
 Activiteiten organiseren zoals een open dag of een verwendag





Wat bieden wij jou?
 Goede begeleiding en ondersteuning
 Ruimte om te leren
 Praktijk ervaring op doen
Wat wordt van jou verwacht:
 Betrouwbaarheid; goed om kunnen gaan met vertrouwelijke informatie
 Zelfstandig kunnen werken
 Initiatief tonen
 Interesse hebben in het werkveld en behoefte hebben om dit te ontwikkelen
 Flexibel zijn qua inzetbaarheid
 Werken aan je eigen ontwikkeling, zowel persoonlijk als professioneel
Zijn dit jouw kwaliteiten?
 Brede interesse hebben
 Zelfreflectie en zelfinzicht, of de bereidheid deze te ontwikkelen
 Leergierig zijn



