Stagevacature
3e jaar Social work
Periode 2019-2020

____________Serve the City Utrecht
Serve the City Utrecht is een lokaal jongeren vrijwilligersnetwerk dat hulp en netwerk biedt aan
mensen die weinig of geen netwerk hebben. Serve the City richt zich speciaal op jongeren die in de
stad Utrecht wonen en iets voor (kwetsbare) mensen willen betekenen.
Vanaf de start van Serve the City Utrecht begin 2016 zetten Utrechtse jongeren zich in voor mensen
die weinig of geen netwerk hebben en behoefte hebben aan contact of hulp bij het één of ander. Dit
doen wij in samenwerking met diverse vrijwilligers- en welzijnsorganisaties in de stad Utrecht.
Vind jij het leuk om mee te bouwen aan de ontwikkeling en groei van Serve the City Utrecht? We zijn
op zoek naar stagiaires Social Work die het profiel Jeugd of het profiel Welzijn en Samenleving
hebben gekozen.

Taken
-

Intakegesprekken voeren met nieuwe vrijwilligers;
Koppelingen maken tussen vrijwilligers en hulpvragers/organisaties;
Begeleiden en coachen van vrijwilligers;
Een aantal eigen cliënten (‘hulpvragers’) uit verschillende doelgroepen;
Contacten aangaan en onderhouden met hulpvragers – mensen die weinig of geen netwerk
hebben.
Begeleiding bieden aan verschillende doelgroepen (jongeren, statushouders, ouderen,
mensen met een verstandelijke beperking etc).
Contacten aangaan en onderhouden met instellingen en maatschappelijke organisaties in
Utrecht;
Meedenken over de ontwikkeling van Serve the City Utrecht;
Hulpvragen en inspiratie delen op social media;
Administratieve taken.

Waarom stagelopen bij Serve the City Utrecht?
- Je maakt kennis met verschillende doelgroepen;
- Je doet ervaring op met verschillende coördinerende
werkzaamheden;
- Je doet ervaring op bij diverse maatschappelijke
organisaties en zorginstellingen;
- Je hebt vrijheid om een eigen initiatief op te zetten;
- Je doet ervaring op met het begeleiden van een bepaalde
doelgroep (vrijwilligers en hulpvragers);
- Je loopt mee in een inspirerende en uitdagende
jongerenorganisatie.

Interesse?

Neem dan contact met ons op en stuur
je motivatie en CV naar:
Serve the City Utrecht
E-mail: info@stcutrecht.nl
Tel: 06-83319255
Website:www.stcutrecht.nl
Facebook: www.facebook.nl/stc030
Instagram: servethecityutrecht

