VACATURE
VOOR EEN VRIJWILLIGER ALS

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

ASSISTENT STAGEBEGELEIDER
SOCIAL WORK
Voor onze stagiaires in ‘t Klankbord zoeken we een
enthousiaste, flexibele en gedreven vrijwilliger, die hen wil
begeleiden om succesvol hun stage af te maken. Het gaat om
MBO en HBO Social Work studenten.
Bij de Raad- & Daadbalie helpen wij inwoners van Almere met het
invullen van formulieren (met uitzondering van belastingaangiftes),
doorverwijzing naar instanties of nachtopvang, eerste contacten met
instanties, het op orde brengen van hun persoonlijke administratie
en bieden hen een luisterend oor. De hoofdtaken van de stagiaires
zijn gerelateerd aan de werkzaamheden van de Raad- & Daadbalie,
maar zij zullen ook met regelmaat meewerken in de keuken of als
gastvrouw/heer in de huiskamer.
Specificatie voor deze functie zijn:
 Een afgeronde HBO diploma en/of ervaring op het gebied van
Social Work, MWD, SPH, SJD of CMV
 De duur van de stagebegeleiding is 1 schooljaar, te beginnen
vanaf september 2020 met een inzet van 16 tot 24 uur per week
 Communicatief, sociaal vaardig, betrouwbaar, zelfstandig en
accuraat
 De christelijke levensovertuiging en doelstellingen van het Leger
des Heils respecteren
Taken:
 Als assistent-stagebegeleider ben je verantwoordelijk voor het
begeleiden en monitoren van stagiaires in ’t Klankbord en een
schakel tussen stagiaires, leermeesters en het betreffende
stagebedrijf
 Je bent regelmatig op de werkvloer om te begeleiden, mee te
kijken, te beoordelen en gesprekken te voeren
 De voortgang van de opdracht bespreken en de planning bewaken
 Het beoordelen van het plan van aanpak en praktijk opdrachten
 Het controleren van een tussen-, concept- en eindverslag en voor
gezien tekenen
 Overleg plegen met de stagedocent tijdens diens bezoek (of zo
nodig op andere tijdstippen) over het verloop van de afstudeeropdracht
Wij bieden geen financiële vergoeding, maar wel:
 Een open, gezellige en flexibele werkomgeving
 Een vrijwilligersovereenkomst met WAverzekering
Als je je hiervoor beschikbaar wilt stellen, neem dan
contact op met de hiernaast genoemde persoon,
zodat zij je kan uitnodigen voor een gesprek.

