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Stagiaires Social Work
(MBO/HBO)
Volg jij studie Social Work?
Volg jij een studierichting Profiel Welzijn & Samenleving / Profiel Jeugd / Sociaal
Cultureel Werk / Sociaal Maatschappelijk Dienstverlening?
Dan zitten we om jou te springen!
Omschrijving van de organisatie
Buurtwerk.nl, onderdeel van SWK groep, is een dynamische organisatie die midden in de
samenleving staat. We zijn op vele terreinen en gebieden actief binnen het welzijnswerk
waaronder Rotterdam, Woerden en Zoetermeer. Krachtgericht werken en aansluiten bij
talenten, dat is onze expertise.
Buurtwerk is actief in het sociaal domein van jeugd- en jongeren werk, maatschappelijke
participatie, integratie en volwassenwerk. Dat doen we door de inzet van ‘social
professionals’ in de buurt en met de hulp van vrijwilligers, partners en betrokken
bewoners. Onze professionals zijn daar waar de mensen zijn; op straat, in de Huizen van
de Wijk en op andere plaatsen waar bewoners samenkomen. Buurtwerk zet samen met
bewoners en ketenpartners de schouders onder de gezamenlijke opgaven die er liggen:
van doelen naar daden!
Enkele vormen van onze dienstverlening:
Administratie, financiën en advies (checkpoint, stop de schulden, schuldhulp op
scholen, jongeren inloop en advies)
Dagbesteding en vrijwilligerswerk
Gezondheid en welzijn (ouderenconsulent, zorg en welzijnsplein)
Huizen van de Wijk en speeltuinen
75+ Huisbezoeken en mantelzorg (18- en 18+)
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Jeugd en jongeren (preventie, ambulant werk, trajectbegeleiding, talentontwikkeling,
jongerenpanel)
Leren, ontmoeten, participatie (Nederlandse taallessen, Nieuwe Rotterdammers,
Leer- en werkcentrum, Eten verbindt)
Tegenprestatie
Veerkrachtige buurten (initiatieven in de buurt en sociaal ondernemen)
Jij bij buurtwerk
We kijken samen met jou welke wijk en taken het beste aansluiten bij jouw talenten en
leerdoelen.
Wij vragen
Ben je enthousiast en leergierig? Houd je van afwisselende taken en ben je
ondernemend? Vind je het leuk om zowel zelfstandig als in teamverband te werken? Dan
hebben we voor jou een hele leuke stageplek.

Jij maakt het verschil…
Je krijgt ruimte om met ons mee te groeien en je kennis, kunde en professionaliteit te
ontwikkelen. Bij ons krijg je kans om werkervaring op de doen met
verschillende doelgroepen. Je kunt echt van betekenis zijn voor de doelgroep.
Er is ruimte voor jouw eigen inbreng. En je krijgt veel mogelijkheid om te
experimenteren en te leren in de praktijk en zo ervaring op te doen.
Stagevergoeding
Je krijgt stagevergoeding als je een heel studiejaar bij ons stage loopt:
van 16 uur t/m 23 uur per week stage krijg je €80 per maand
van 24 uur t/m 31 uur per week stage krijg je €120 per maand
van 32 uur t/m 36 uur per week stage krijg je €160 per maand
Voor meer informatie over Buurtwerk zie website Stichting Buurtwerk.nl
www.buurtwerk.nl
Sollicitatieprocedure
Ben je enthousiast geworden over stageplek bij Buurtwerk.nl?
Stuur dan je motivatiebrief en CV naar ons en dan nemen we contact met je op.
Solliciteren via email naar stage@buurtwerk.nl

Heb je vragen?
Neem contact op met de praktijkopleider
Rotterdam e.o.
Lilly Sovilj
Woerden
Inger van Dijk
Zoetermeer
Suzanne Luyken

in jouw regio:
06 – 12 72 48 13
06 – 24 19 22 50
06 – 10 43 22 10

