Stichting Sociale Wijkteams (SWA) vervult een centrale rol in het sociaal domein van Amersfoort.
Wij leveren zorg en ondersteuning dicht bij de inwoners van Amersfoort. Onze wijkteams begeleiden
hen bij het maken van een plan van aanpak op maat. Wij bevorderen zoveel mogelijk de
zelfredzaamheid, verwijzen terug naar de sociale basis infrastructuur (SBI), verlenen zelf zorg en
ondersteuning of verwijzen indien nodig door naar de benodigde aanvullende zorg en ondersteuning.
Binnen de Wijkteams Amersfoort is plaats voor een aantal

Stagiaires Sociale Wijkteams
24 - 36 uur per week
“die leergierig zijn en enthousiast meewerken”
Stichting Sociale Wijkteams Amersfoort biedt een interessante HBO-stageplaats aan voor derdejaars
studenten van onder andere de opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal
Pedagogisch Hulpverlening, Social Work en Pedagogiek. De stage is drie tot vier dagen in de week
voor de periode van 1 september 2019 tot 30 juni 2020. Halverwege de stageperiode wissel je van
team om zo veel mogelijk ervaring op te doen.
Wat ga je doen?
- Samen met verschillende wijkteammedewerkers ga je naar cliënten toe;
- Gekeken wordt naar de problemen die spelen en welke mogelijke oplossingen er zijn;
- Het leren toepassen van verschillende methodieken binnen het maatschappelijk werk;
- Kennismaken met allerlei facetten van het werk binnen een sociaal wijkteam.
Functie eisen
-Derdejaars HBO opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening of soortgelijk;
-3 of 4 dagen per week beschikbaar vanaf 1 september 2019;
-Je wilt graag leren;
-Je staat stevig in je schoenen;
-Goed luistervermogen, communicatief vaardig in woord en schrift;
-Houdt van initiatief tonen en werken in een team;
-Kunnen werken in een dynamische omgeving;
-Je ondersteunt onze kernwaarden: Betrokken, Onderzoekend en Doortastend.
Wat bieden wij?
Sociale Wijkteams Amersfoort biedt je een uitdagende en afwisselende stageplek in een nieuwe
dynamische organisatie. Je stagevergoeding bedraagt € 180,00 bruto per maand op basis van een
stage van 32 uur.
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Vragen over de stage?
Neem contact op met Dian Mertens, stagecoördinator Sociale Wijkteams Amersfoort,
tel. 06-21355834
Wil je reageren?
Stuur zo snel mogelijk maar uiterlijk 15 april a.s. je motivatiebrief en CV naar stage@wijkteamamersfoort.nl.
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