WIJ Groningen zoekt:
Buurtwerk stagiaires

Sta je stevig in je schoenen en geef je graag
ondersteuning aan burgerinitiatieven en
activeringsprojecten van bewoners? Wij
zoeken in de wijk Vinkhuizen daadkrachtig en
flexibel ingestelde

Buurtwerk stagiaires
De buurtwerker is een brede professional,
enerzijds een generalist en anderzijds een
specifiek deskundige op een bepaald terrein. De
focus van deze vacature ligt op de coördinatie en
ondersteuning van projecten en activiteiten op het
gebied van diversiteit en op activering van
wijkbewoners.
De stage voer je uit met vrijwilligers en
ondersteund/begeleid door een beroepskracht
Daarnaast heb je te maken met diverse
samenwerkingspartners in en buiten het WIJ
team.
Projecten waarin de stagiaires een rol zullen
krijgen zijn onder andere:
· Ondersteunen van multicultureel catering
activeringsproject “Vrouwkracht”.
· Ondersteunen van interculturele
vrouwengroepen in de wijk.
· Entree diensten/bel diensten draaien
waarin de vraag achter de vraag
achterhalen belangrijk is.

·
·
·
·

Begeleiden van bewoners op zoek naar
(vrijwilligers)werk.
Ondersteunen burgerinitiatieven.
Ondersteunen bewoners met diverse
zorgvragen.
Activeren van bewonersgroepen.

Over WIJ Groningen
Bij WIJ Groningen werken we met grote drive en
passie. Onze 13 WIJ-locaties in Groningen
bevinden zich midden in de wijk; elk moment van
de dag kunnen bewoners binnenlopen met een
prangende vraag of probleem. Met bijna 600
collega’s ben je verantwoordelijk voor het
versterken van de zelfredzaamheid en participatie
van bewoners van Groningen. Je staat er niet
alleen voor; in een team van medewerkers
bespreek je jouw wijk en kom je samen tot
oplossingen. Wij gaan uit van mogelijkheden in
plaats van problemen en wij leren nog elke dag
van elkaar. Ook zijn we trots op wat we doen!
De achtergrond van de medewerkers is zeer
divers. Onder andere Buurtmaatschappelijk
werk, opbouwwerk, psychiatrie, jeugdzorg,
LVG, CJG, werk en inkomen, WMO, OGGZ,
wijkverpleging, buurtwerk en verslavingszorg.
De samenstelling van de teams verschilt van
elkaar.

z.o.z

Functie-eisen
· Je hebt affiniteit met de multiculturele
doelgroep.
· Je toont initiatief.
· Je ziet de meerwaarde van samenwerken.
· Je kunt omgaan met sociale media en
nieuwe initiatieven nemen.
· Je bent soepel en gaat op een
respectvolle manier met mensen om.
· Je kunt werven en ziet eventuele
huisbezoekingen als uitdaging.
· Je bent in staat om tamelijk snel een
netwerk op te bouwen en in te zetten voor
de doelgroep.
· Je hebt interesse om het samenwerken in
het WIJ team actief vorm te geven.
Deze plekken zijn geschikt voor stagiaires die:
De opleiding HBO Social Work volgen en 32 uur
in de week beschikbaar zijn. Soms ook avonden
en in het weekend.
Ga jij op onze uitdaging in?
Stel je aan ons voor door te solliciteren. Reageer
met je motivatie en CV via
stage@wij.groningen.nl t.a.v. Michel Keyzer.

Een verklaring omtrent gedrag vormt onderdeel
van je stagecontract.

