WIJ Groningen zoekt:
STAGIAIRES “KINDERWERK”

WIJ Groningen bestaat uit 13 wijkteams van WIJ
Groningen. Het is een stichting wat op een
laagdrempelige manier ondersteuning biedt aan
de inwoners van de stad Groningen en
omliggende dorpen in Haren en Ten Boer.

De teams zitten in de volgende wijken; Beijum,
Korrewegwijk, Lewenborg, Hoogkerk en
Oosterpark, de Wijert, Vinkhuizen, Selwerd,
Rivierenbuurt, Corpus den Hoorn, Centrum /
Schilderswijk, Haren en Ten Boer.
De stage voer je uit binnen WIJ Groningen

Voor deze WIJ-teams zoeken wij voor de
instroom van februari en september

STAGIAIRES “KINDERWERK”
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!

Op pedagogische wijze bevorder je zinvolle
vrijetijdsbesteding en werk je mee aan de
opvoeding van het kind. We bieden activiteiten
aan voor kwetsbare kinderen uit (multi)probleemgezinnen en/of het speciaal onderwijs
en/of met gedragsproblematiek en/of een
ontwikkelingsstoornis. De leeftijd betreft tussen
de 4 en 10 jaar.
De stagiaire bouwt een goede band op met het
kind door regelmatig, intensief en gericht contact.
Hierdoor krijgt de stagiaire een goed beeld van
de (beleving)wereld van en het systeem om het
kind en daarbij zijn/haar wensen, behoeften en
eventuele problemen.
Een jongerenwerker is geen hulpverlener maar
signaleert en verwijst -indien nodig- door naar
(specialistische) hulp. Je werkt samen met
jongerenwerkers, ouders, scholen en
hulpverleners van de eigen en van externe
organisaties.

Werkzaamheden

Wij bieden de stagiaires

Actieve begeleiding van de kinderen tijdens de
aanwezigheid van activiteiten.
Bedenken, organiseren, voorbereiden en
uitvoeren van activiteiten.
Signaleren en bespreekbaar maken van
eventuele zorg.
Meedraaien tijdens vakantieactiviteiten en bij het
activiteitenaanbod.
Deelnemen aan (team)vergaderingen.
Contacten met ouders onderhouden.
Verslaglegging.
Huishoudelijke taken.

Een diverse, pittige en uitdagende doelgroep.
Een afwisselende en uitdagende leer- en
werkomgeving.
Volop ruimte voor eigen initiatieven, ideeën en
persoonlijke ontwikkeling.
Professionele begeleiding.
De mogelijkheid om opgedane theoretische
kennis toe te passen in de praktijk
Ga jij op onze uitdaging in?

Stel je aan ons voor door te solliciteren. Stuur
je CV en motivatie via
stage@wij.groningen.nl t.a.v. Michel Keyzer.

We verwachten van een stagiaire:
·
·

·
·

Professionele, open houding met een
positieve blik.
Teamplayer, stressbestendig,
consequent, doorzettingsvermogen en
krachtig.
Vriendelijk, enthousiast, initiatiefrijk,
sociaal en geduldig.
Multi-inzetbaar, flexibel, creatief,
doortastend en vindingrijk.

Opleiding stagiaires:
minimaal MBO niveau 3 / HBO 2e jaars
Stage duurt minimaal een half jaar
Beschikbaar zijn voor minimaal 8 uren per week,
waarbij de middagen (de uitvoering) de basis zijn.
.

Een verklaring omtrent gedrag vormt onderdeel
van je stagecontract.

