VACATURE
STAGIAIRE SOCIAL WORK
Leger des Heils,
Almere
’t Klankbord, Pianoweg 117,
1312 JD Almere

Voor en door de buurt
In ’t Klankbord komen
mensen samen die open
staan voor elkaar en voor de
buurt. Zij willen graag een
bindende factor zijn en zo
iets voor elkaar en de buurt
betekenen.
In ’t Klankbord vinden naast
kerkelijke- ook buurtgerichte
activiteiten plaats.
Zo is er een Raad- &
Daadbalie, waar iedereen
met een hulpvraag terecht
kan.
In de huiskamer zijn buurtbewoners hartelijk welkom
om onder het genot van een
kopje koffie/thee elkaar te
ontmoeten en een praatje te
maken.
Er zijn wekelijks diverse
activiteiten waar u vrij aan
kunt deelnemen.
Voor het brengen of kopen
van betaalbare kleding is er
een 2e Kanswinkel.
Meer dan de moeite waard
om eens bij ons binnen te
lopen.
Voor meer informatie over
deze vacature kunt u terecht
bij:
Alueskia Vijent, coördinator
Buurtgericht Werken,
telefoon: 06-257 61 797,
email: alueskia.vijent@
legerdesheils.nl

Voor Buurtgericht Werken vanuit ’t Klankbord zijn wij
op zoek naar nieuwe enthousiaste en flexibele
stagiaires 3e of 4e jaars Social Work MBO en HBO
Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit welke
achtergrond of levensovertuiging mensen hebben. Iedereen kan een beroep
doen op het Leger des Heils. Wij werken vanuit de gedachte dat ieder mens
ertoe doet en recht heeft op goede zorg. Wat zijn of haar afkomst of hulpvraag
ook is. We stappen op de mensen af met als doel dat de mens weer vertrouwen
in de ander krijgt, maar bovenal het vertrouwen in zichzelf.

Raad- & daadbalie
’t Klankbord heeft een Raad- & Daadbalie waar een helpende hand
wordt geboden aan inwoners van Almere met het invullen van formulieren (met uitzondering van belastingaangiftes), het op orde brengen van
hun persoonlijke administratie, doorverwijzing naar instanties of nachtopvang, het leggen van een eerste contact met instellingen voor hulpen zorgverlening en bieden hen een luisterend oor.
Huiskamer van de Buurt, maaltijdvoorziening en 2e Kanswinkel
Daarnaast is ’t Klankbord een ontmoetingsplek waar iedereen uit de wijk
welkom is om te praten, te luisteren, iets te doen of gewoon maar even
te zitten. Een kopje koffie of thee mag niet ontbreken en rond 12.00 uur
is er soep. Iedereen is vrij om deel te nemen aan de diverse week activiteiten. Mensen, die dat nodig hebben, kunnen gebruik maken van de
warme maaltijdvoorziening om 18.00 uur (3x per week).
De 2e Kanswinkel is op dit moment 4 tot 6 dagdelen per week open.
Als stagiair ben je betrokken bij de werkzaamheden van de Raad- &
Daadbalie maar ook bij de huiskamer, de keuken, het ondersteunen
van activiteiten en een helpende hand bieden in de 2e Kanswinkel.
Van een stagiair vragen we:
 Een gastvrije, behulpzame en vriendelijke houding
 Goed kunnen luisteren en afspraken nakomen
 Kunnen werken in teamverband en deelnemen aan het teamoverleg
 De christelijke levensovertuiging en doelstellingen van het Leger des
Heils respecteren
 Beschikbaarheid bij voorkeur: minimaal 24 uur per week
Wij bieden geen financiële vergoeding, maar wel:
 Een open, gezellige, flexibele en uitdagende werkomgeving
 Ondersteuning en waardering
 Een vrijwilligersovereenkomst met WA-verzekering
Sta jij voor gastvrijheid, eenvoud, liefde en
praktische hulp? Kom dan bij ons de hulpverlening
leren en neem contact op met de hiernaast
genoemde persoon, zodat zij je kan uitnodigen voor
een gesprek.

