Vacature: Stagiair(e) Social Work profiel Jeugd

Locatie:
Aantal uur:

Rotterdam - Rijnmond
28 uur in de week (inclusief 4 uur LWG)

Ben jij geïnteresseerd:
in het trainen en coachen van vrijwilligers om andere groepen ouders laagdrempelige
opvoedingsondersteuning te kunnen bieden?
in gesprekken voeren met ouders die vragen hebben over opvoeding?
Dan is deze stageplaats iets voor jou!!
Wij zijn voor CJG Rijnmond op zoek naar Social Work studenten voor de stageperiode van
september 2021 t/m juli 2022. Het gaat om een meewerkstage van 28 uur per week, waarvan 4 uur
binnen je LWG.
Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond is een uitvoeringsorganisatie voor opvoedingsondersteuning
en jeugdgezondheidszorg. Wij zetten ons in om samen met ouders, kinderen, jongeren en
professionals gezond en veilig opgroeien mogelijk te maken. Dit doen we bijvoorbeeld op onze
consultatiebureaus die onderdeel vormen van het Centrum voor Jeugd en Gezin, maar ook op
scholen. Onze jeugdartsen en -verpleegkundigen beantwoorden vragen over gezondheid, opvoeden,
opgroeien en verzorging.
De kerntaken van het CJG zijn: het bieden van opvoedondersteuning, het monitoren van de
ontwikkeling van het kind, het verlenen van basis medische zorg en het uitvoeren van het
Rijksvaccinatieprogramma.
Jouw werkzaamheden
Werk je samen met de projectleiders, dan werk je mee met alle projecten die er zijn. Dit betreft o.a.
Ouders in Actie en preventie Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV). Hierin voer je de volgende
werkzaamheden uit:
•
•
•
•
•

Het trainen, coachen en ondersteunen van vrijwilligers;
Het up to date maken van de opvoedkundige thema’s;
Het ontwikkelen van nieuwe thema’s en het uitvoeren van bijeenkomsten aan de hand van deze
thema’s’;
Het uitdragen van nieuwe informatie door middel van deskundigheidbevordering;
Het ondersteunen van de projectleiders in andere voorkomende zaken;

•
•

Het inzetten van social media met betrekking tot de projecten;
Het contact maken met en aansluiten bij de netwerken in de wijk.

Werk je samen met de pedagogen dan voer je de volgende werkzaamheden uit:
•
•
•
•

Het voeren van gesprekken met ouders over opvoeden;
Het mede uitvoeren van themabijeenkomsten over opvoeden;
Aansluiten bij netwerken in de wijk;
Aansluiten bij casuïstiek- en pedagogen overleg en hebt hierin een proactieve houding.

Jouw toegevoegde waarde
Je krijgt de gelegenheid om te werken aan de volgende competenties en vaardigheden.
• Een werkrelatie met vrijwilligers, ouders en aangesloten collega’s opbouwen;
• Methodisch, systematisch en planmatig handelen/werken;
• Inzicht ontwikkelen in het werken met vrijwilligers en ouders;
• Kennis en inzicht verwerven in de organisatie van CJG Rijnmond;
• Goede samenwerkingscontacten onderhouden met collega’s, zowel intern als extern en de
begeleider en leiding kunnen ontvangen;
• Constructief participeren in overlegvormen;
• Verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces, hierop reflecteren en hierop
aanspreekbaar zijn;
• Zich leerbaar opstellen en zich inzetten om de leerdoelen te behalen;
• Theorie omzetten in praktijk en praktijkervaring opdoen;
• Verschillen tussen theorie en praktijk signaleren en rapporteren naar de opleiding en
praktijkorganisatie.
• Verder ben je onderdeel van een LWG met andere studenten, hier wordt een actieve en open
houding gevraagd.
Jouw profiel
Een 3e jaars student jeugd die de opleiding Social Work op HBO niveau volgt en geïnteresseerd is in
het bieden van laagdrempelige opvoedingsondersteuning door het inzetten van vrijwilligers. Daarnaast
vragen we:
•
•
•
•
•
•

Een student die sociaal en communicatief vaardig is;
Een student die stressbestendig en flexibel is en snel dingen op pakt;
Een student die in verschillende settingen kan werken;
Een student die zowel kan ondersteunen als sturen;
Een student die in staat is een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van een nieuw
project/beleid;
Een student met een integere, professionele houding en je kan efficiënt en effectief samenwerken.

Ons aanbod
Wij bieden je een uitdagende en leerzame stageperiode bij een fijne organisatie, waarbij je de
mogelijkheid krijgt je verder te ontwikkelen door de geboden ruimte en regelmatige stagegesprekken.
Stagevergoeding
Je krijgt een stagevergoeding van 271 euro per maand op basis van 28 uur stage
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Je reactie
IBen je geïnteresseerd? Solliciteer via B3net en bijgaand mailadres. Je kunt solliciteren tussen
18 februari 2021-12 maart 2021. Jouw sollicitatiebrief en CV zien wij graag tegemoet.
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