WIJ Korrewegwijk zoekt:
Stagiaires voor het “Studententeam”

Over WIJ Groningen
Bij WIJ Groningen werken we met grote drive en
passie. Onze 11 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.
In de Korrewegwijk werkt WIJ met een interdisciplinair
studententeam. Het studententeam is onderdeel van het
WIJteam Korrewegwijk. Interdisciplinair leren en werken
staat centraal. Je leert generalistisch werken binnen je stage
bij de WIJ.

Voor WIJ Korrewegwijk zoeken wij voor de
instroom van februari en september

STAGIAIRES “Studententeam”
Als stagiair in het studententeam werk je samen met diverse
collega’s en van het WIJ team en studenten van andere
opleidingen. De collega’s van het WIJ team hebben kennis
van
verschillende
leefgebieden
zoals
financiën,
dagbesteding, huisvesting, huiselijke relaties, geestelijke en
lichamelijke gezondheid. Maar ook het sociale netwerk,
maatschappelijke participatie en samenlevingsopbouw.
Je richt je op zowel individuele wijkbewoners, groepen, als
collectieve werkzaamheden. Je werkt ook samen met
jeugdwerk, vrijwilligers, jeugd en gezin en buurtwerk.
Hierdoor heb je een zeer gevarieerde stageplek en krijg je
de mogelijkheid kennis te maken met diverse specialisaties
binnen het vakgebied. Daarnaast heb je te maken met
diverse externe samenwerkingspartners. Speerpunten zijn
Armoede bestrijden, opvoeding en gezondheid..
We zoeken stagiaires die:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zich willen richten op zowel individuele
wijkbewoners, groepen als het collectief;
willen leren vraaggericht te werken;
direct op de wijkbewoners af gaan en zichtbaar zijn;
de eigen kracht van de de wijkbewoner centraal
stellen en zelfregie bevorderen;
een formele en informele manier van werken
kunnen hanteren;
informele en professioneel netwerken kunnen
verbinden.
resultaatgericht wil werken;
durf hebben, creatief en ondernemend zijn;
een oplossingsgerichte benadering hebben.

Wij zoeken mannen en vrouwen
Die dus lef hebben, goed kunnen samenwerken,
cultuursensitief zijn, stevig in hun schoenen staan, zich
verantwoordelijk voelen en kennis willen overdragen.
Deze plekken zijn geschikt voor stagiaires die
·

·

·

de opleiding HBO MWD, SPH, HBO-V, Toegepast
psychologie, ervaringsdeskundige, CMV, SJD of
anderszins volgen;
beschikbaar zijn voor 32 uren per week,
uitzondering hierop is de ervaringsdeskundige 2 e
jaars 16 uur per week
8 tot 10 maanden een stage nodig hebben

Wij bieden de stagiaires
-

een vernieuwende en experimentele leer- en
werkomgeving;
Brede doelgroep (multi-problem) waardoor je je
breed kan orienteren en ontwikkelen
Mogelijk opgedane theoretische kennis toe te
passen in de praktijk
Interdisciplinair leren
Je werkt in het voorliggend veld, preventief
Je werkt zelfstandig, er wordt vertrouwd op jouw
lerend vermogen.
kennismaking met de vele specialisaties binnen het
WIJ Team;
professionele begeleiding;
kortom een leuke en gevarieerde stageplek!
Je krijgt een werktelefoon + werklaptop in bruikleen

Procedure: Stuur je cv en motivatie naar:
Stage@wij.groningen.nl t.a.v. Michel Keyzer

Werker nieuwe stijl

