Vacature Stage Algemeen Maatschappelijk Werk
Welzijn Scheveningen is een brede welzijnsorganisatie die op meerdere maatschappelijke terreinen
actief is. Twee keer per jaar (aanvang stage september en februari) zijn wij op zoek naar een
derdejaars stagiair(e), hbo-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voor het team
Algemeen Maatschappelijk Werk. Het team Algemeen Maatschappelijk Werk van Welzijn
Scheveningen werkt vanuit wijkcentrum het Trefpunt in Duindorp, en op andere locaties in stadsdeel
Scheveningen. Iedereen heeft bijna dagelijks te maken met kleine of grotere problemen. Vaak lukt het
om die problemen zelf op te lossen, soms lukt dat niet. Mensen die er zelf niet meer uitkomen, kunnen
een beroep doen op het Algemeen Maatschappelijk Werk, kortweg het AMW. Maatschappelijk werkers
zijn speciaal opgeleid om mensen met problemen weer op weg te helpen.
Taken:
- Procesmatige en methodische individuele hulpverlening; (psychosociaal en materieel)
- Aanmeldingen van cliënten en korte hulpvragen afhandelen
- Rapporteren
- Signalering, belangenbehartiging en preventie
- Interne en externe overleggen
- Samenwerken met netwerkpartners
- Het houden van spreekuren
- Internethulpverlening
- Voedselbank gerelateerde werkzaamheden.
- Samenwerken met vrijwilligers
Stage-eisen:
- 3e jaars hbo-student opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
- 10 maanden stage van 32 uur per week
- Proactief
- Enthousiast
- Zelfstandig
- Leergierig en nieuwsgierig
- In staat op eigen handelen te reflecteren en feedback te ontvangen
- Invoelend vermogen
- Verantwoordelijkheidsgevoel
- Breed georiënteerd kunnen werken
- Methodisch kunnen werken
Wij bieden een hele afwisselende en leerzame stage, waarin je de kans krijgt om je te ontwikkelen.
Tijdens de stage maak je onderdeel uit van het team algemeen maatschappelijk werk en krijg je een
vaste stagebegeleider. Ook zijn er mogelijkheden voor een stagevergoeding conform het stagebeleid.
Sollicitatie
Je sollicitatie voorzien van motivatiebrief en Curriculum Vitae kun je o.v.v. ‘Stage september of
februari AMW’ mailen naar elise.spierings@welzijnscheveningen.nl t.a.v. Elise Spierings
(personeelsadviseur). Voor meer informatie kun je bij Elise terecht bereikbaar via 070 - 416 20 20.

