VACATURE
Social work (3e jaar)
SERVE THE CITY UTRECHT (STCU)
Serve the City Utrecht doorbreekt eenzaamhei d
door jongeren in te zetten voor kwetsbare
Utrechters. Wij richten ons speciaal op j ongeren
tussen de 16-30 jaar die in de stad Utrecht wonen
en als vrijwilliger iets voor (kwetsbare) mensen
willen betekenen. Dit kan door middel van
maatjescontact met diverse doelgroepen of
bijvoorbeeld door hulp bij eenmalige kl ussen
(helpen met verhuizen of opknappen van een
tuintje).
Als stagiair kun je meedraaien in verschi l l ende
projecten. Denk hierbij aan het proj ect
Maatschappelijke Diensttijd, het project Samen in
Utrecht (waarbij nieuwkomers zich als vrijwi l l i ger
inzetten) of een project gericht op de vri j wi l l i ge
inzet van mbo-studenten.

TAKEN
- Intakegesprekken voeren met nieuwe vri j wi l l i gers;
- Koppelingen maken tussen vrijwilli gers en
hulpvragers/organisaties;
- Begeleiden en coachen van vrijwill i gers;
- Een aantal eigen cliënten (‘hulpvragers’) ui t
verschillende doelgroepen;
- Contacten aangaan en onderhouden met hul pvragers –
mensen die weinig of geen netwerk hebben.
- Begeleiding bieden aan verschillende doel groepen
(jongeren, statushouders, ouderen, mensen met een
verstandelijke beperking etc.).
- Contacten aangaan en onderhouden met i nstel l i ngen
en maatschappelijke organisaties in Utrecht;
- Hulpvragen en inspiratie delen op soci al medi a;
- Administratieve taken.

WAAROM BIJ STCU?
- Je maakt kennis met verschillende doel groepen;
- Je doet ervaring op met verschillende coördi nerende
werkzaamheden;
- Je doet ervaring op bij diverse maatschappel i j ke
organisaties en zorginstellingen;
- Je hebt vrijheid om een eigen initiati ef op te zetten;
- Je doet ervaring op met het begelei den van een
bepaalde doelgroep (vrijwilligers en hul pvragers);
- Je loopt mee in een inspirerende en ui tdagende
jongerenorganisatie.

MISSIE STCU
We gaan eenzaamheid
tegen en doorbreken
individualisering. Dit doen
we door jongeren als
vrijwilliger in te zetten
voor eenzame en
kwetsbare stadgenoten.
Zo helpen we jongeren van
betekenis te zijn in
UItrecht!

INTERESSE?
Neem dan contact met ons
op en stuur je CV en
motivatie.

CONTACT
E-mail: info@stcutrecht.nl
Tel: 06-83319255
Website:www.stcutrecht.nl
Fb: stc030
Instagram:servethecityutrecht

