Hier vind je alle stagevacatures.
Op dit moment hebben we vacatures waarop je kunt solliciteren. In de
vacatures lees je op welke wijze je kunt reageren.
•
•
•
•
•
•
•

Vacature stagiair voor het vluchtelingenwerk Boxmeer, Cuijk, Mill en St.
Hubert en Grave.
Vacature stagiair voor buurtbemiddeling Land van Cuijk
Vacature vier stagiairs voor het project Q&A in jongerencentrum The Unit
Boxmeer
Vacature stagiair Social work 3e jaars jaarstage
Vacature stagiair voor Sociaal werker, specialisme jeugd
Vacature drie stagiairs voor meidenwerk in jongerencentrum Boxmeer
Vacature drie stagiairs voor jeugd & jongerenwerk Grave

Voor de uitgebreide vacatureteksten scroll je door.

Vacature stagiair voor het vluchtelingenwerk
Gebiedsteam:
Boxmeer
Locatie:
de Raetsingel 1, 5831 KC Boxmeer, Gebouw De Weijer
Kerntaken:
• Begeleiden van de statushouder en vluchtelingen in gemeente Boxmeer
• Digitaal klantendossier bijhouden
• Spreekuur draaien
• Contacten onderhouden met de doelgroep, vrijwilligers en netwerkpartners
• Klanten belangen behartigen
Vaardigheden:
• Kunnen organiseren
• Oog voor beleid en kwaliteit hebben
• Bemiddelen en ondersteunen
• Begeleiden en ook leiding kunnen nemen
• Proces begeleiden en bewaken
Opleiding:
SCW of Social Work / CMV /MWD
Stageperiode: in overleg
Werktijden: ma/di/wo/do
Bijzonderheden:
Stagiaire is bereid om met verschillende culturen, geloof en leeftijden om te gaan.
Stagiaire heeft redelijk kennis van wetten en regelgeving of is bereid om te leren en
eigen maken.
Informatie:
Bel met 0485 700 500
Aanmelden:
Naam praktijkbegeleider: Sohela Hosseini
Adres: De Raetsingel 1, 5831 KC Boxmeer
mail: sohelahosseini@sociom.nl

Vacature stagiair voor het vluchtelingenwerk
Gebiedsteam:
Cuijk
Locatie:
Dienstencentrum, Zwaanstraat 7, 5431 BP, Cuijk
Kerntaken:
• Begeleiden van de statushouder en vluchtelingen in gemeente Boxmeer
• Digitaal klantendossier bijhouden
• Spreekuur draaien
• Contacten onderhouden met de doelgroep, vrijwilligers en netwerkpartners
• Klanten belangen behartigen
Vaardigheden:
• Kunnen organiseren
• Oog voor beleid en kwaliteit hebben
• Bemiddelen en ondersteunen
• Begeleiden en ook leiding kunnen nemen
• Proces begeleiden en bewaken
Opleiding:
SCW of Social Work / CMV /MWD 3e of 4e jaars.
Stageperiode: in overleg
Werktijden: ma/di/wo/do
Bijzonderheden:
Stagiaire is bereid om met verschillende culturen, geloof en leeftijden om te gaan.
Stagiaire heeft redelijk kennis van wetten en regelgeving of is bereid om te leren en
eigen maken.
Informatie:
Bel met 0485 700 500
Aanmelden:
Naam praktijkbegeleider: Hoa Bui
Adres: De Raetsingel 1, 5831 KC Boxmeer
mail: hoabui@sociom.nl

Vacature stagiair vluchtelingenwerk
Locatie: Grave , Mill & St. Hubert.
Kerntaken:
• Begeleiden van de statushouder en vluchtelingen in gemeente.
• Digitaal klantendossier bijhouden
• Spreekuur draaien
• Contacten onderhouden met de doelgroep, vrijwilligers en netwerkpartners
• Klanten belangenbehartiging.
Vaardigheden:
• Kunnen organiseren
• Oog voor beleid en kwaliteit hebben
• Bemiddelen en ondersteunen
• Begeleiden en ook leiding kunnen nemen
• Proces begeleiden en bewaken
Opleiding:
SCW of Social Work / /MWD
Stageperiode: sep t/m juni of feb t/m dec.
Werktijden: ma/di/wo/do
Bijzonderheden:
Stagiaire is bereid om met verschillende culturen, geloof en leeftijden om te gaan.
Stagiaire heeft redelijk kennis van wetten en regelgeving of is bereid om te leren en
eigen maken.
Informatie:
Bel met 0485 700 500
Aanmelden:
Naam praktijkbegeleider: Ramón Derikx
Mail: Ramonderikx@sociom.nl

Vacature stagiair Buurtbemiddeling
Buurtbemiddeling Land van Cuijk (minimaal 4 uur per week, maximaal 8 uur
per week)
Locatie:
Dienstencentrum, Hoofdkantoor Sociom, Zwaanstraat Cuijk
Kerntaken:
• Telefonische intakes van nieuwe aanmeldingen buurtbemiddeling
• Bemiddelen bij burenruzies
• administratieve ondersteuning.
Opleiding:
SCW, SPW of Social Work / CMV /MWD
Stageperiode:
In overleg
Bijzonderheden:
• Werkdagen zijn flexibel, rekening houdend met de agenda van de buren en je
collega buurtbemiddelaar.
• Training/2 daagse opleiding om als bemiddelaar te gaan werken is verplicht.
Kosten zijn voor Sociom.
• Maandelijks overleg met de bemiddelaars vindt plaats op dinsdagavond.
• Aanbod van extra trainingen mbt gesprekstechnieken, inzicht in diverse
doelgroepen, intervisie.
Informatie:
Meer informatie over deze stageplaats? Neem contact op met Froukje Drent voor een
kennismakingsgesprek.
Voor inhoudelijke informatie kan je ook kijken op www.buurtbemiddelinglvc.nl
Aanmelden:
Stuur een mail met motivatie en cv naar Froukje Drent.
froukjedrent@sociom.nl
0485-700500

Vacature vier stagiairs voor het project Q&A in jongerencentrum The Unit
Gebiedsteam: Boxmeer
Locatie: The Unit, de Raetsingel 5, 5831 KC Boxmeer
Project: Q&A
A&A: Question and Awnser is een nieuw te ontwikkelen concept. Het is een
inloopmoment in The Unit voor jongeren waar zij alle vragen kunnen stellen die in hun
leven belangrijk zijn. Denk aan ondersteuning bij huiswerk, tot het zoeken van een
kamer, maar ook ondersteuning bij vragen over seksualiteit, drugsgebruik, Social media
en andere vrijetijdsbesteding.
Kerntaken:
• Het bedenken, ontwikkelen, opzetten en draaien van een Question and Awnser
inloop in The Unit
• Contact leggen met de doelgroep en laagdrempelig ondersteuning bieden in
vragen uit de leefwereld van jongeren
• Signaleren, rapporteren en eventueel doorverwijzen
• Promoten van Q&A op scholen, online en samen met netwerkpartners
• Ontwikkelen van het concept Q&A
Vaardigheden:
• Creatief
• Contact leggen
• Pro-actief
• Initiatief nemen
• Kennis van jongerencultuur
• Kennis van Social Media
Opleiding:
Drie stagiairs: Voorkeur: Pedagogiek, Rechten
Social Work/SPH/MWD/CMV (2e of 3e -jaars)
Stagiair of afstudeerproject (4e jaars)
Stageperiode: in overleg
Werktijden: dinsdag, woensdag of donderdag 10:00 tot 18:00
Bel met 0623320692
Naam praktijkbegeleider: Jeroen van den Heuvel
Adres: De Raetsingel 5, 5831 KC Boxmeer
Mail: jeroenvandenheuvel@sociom.nl

Stagiair Social work 3e jaars jaarstage
Gebiedsteam: Mill en st Hubert
Locatie: Myllesweerd kerkstraat 3 Mill
Gemeente Mill en st Hubert kent een klein gebiedsteam sociaal werk voor haar 10.800
inwoners. Wij zijn op zoek naar 1 of 2 stagiairs die door middel van een jaarstage ons
team komen versterken. Wij zijn ambitieus en maken ons sterk voor een prettige
leefomgeving; een omgeving waarin mensen aandacht hebben voor elkaar. Dat doen we
door mensen samen te brengen. We geven aandacht en advies en bieden hulp bij
problemen. Sociom omarmt burgerinitiatieven en versterkt deze met de kwaliteiten van
het sociaal werk.
Kerntaken:
• Samenwerken in het sociaal kernteam en gebiedsteam.
• Uitvoeren werkzaamheden sociaal werk zoals o.a.
vrijwilligersondersteuning, ouderenwerk, ondersteuning dorpen en wijken, jeugd
en jongerenwerk., en maatschappelijk werk.
• Ondersteuning vluchtelingenwerk: vrijwilligersbegeleiding, ondersteuning
activiteiten zoals taal café, wereldmarkt etc.
• Project zelf ”reis” zaamheid
Opleiding:
SCW, SPW of Social Work / CMV / MWD (3e jaars)
Stageperiode:
In overleg, leerjaar 2019-2020. Enkel een jaarstage kan geplaatst worden.
Bijzonderheden:
Werken kan op alle dagen van de week, maar de avonden horen er ook bij. Incidenteel
ook in het weekend. Natuurlijk altijd in overleg.
Het openbaar vervoer is niet altijd toereikend. Gebruik van auto is gewenst.
Informatie:
Catheleine Verstraten0485-700500
Aanmelden bij catheleineverstraten@sociom.nl door middel van een digitale
sollicitatiebrief voorzien van motivatie

Vacature stagiair voor Sociaal werker, specialisme jeugd
Gebiedsteam: Cuijk
Locatie:
Cyou Cuijk, Sint Annastraat 4, 5431 BE Cuijk
Kerntaken:
• Ontwerpen van creatieve en/of spelmatige activiteiten die gelden als middel om
een sociaal agogisch doel te realiseren op het gebied van sturing geven aan
gedrag, talentontwikkeling en of voorlichting.
• Contact maken en onderhouden met de doelgroep
• Observeren, signaleren en begeleiden tijdens sociaal culturele activiteiten in
Jongerencentrum Cyou en op locatie.
• Reisbegeleiding: Jongeren begeleiden die afhankelijk zijn van taxivervoer om naar
school of werk te gaan. Je leert ze zelfstandig te reizen met fiets, bus of trein.
Vaardigheden:
• Creatief
• Contact leggen
• Pro actief
• Initiatief nemen
• Kennis van de jongerencultuur
• Kennis van Social media
Opleiding:
HBO: Social Work / CMV / MWD / SPH
MBO: Jeugdzorg / Cios / Sport en bewegen en andere MBO opleidingen met welzijns
raakvlakken.
Stageperiode: in overleg
Werktijden: ma/di/wo/do (woensdag en donderdag hebben prioriteit)
Bijzonderheden:
Informatie:
Bel met 0485 700 500
Aanmelden:
Naam praktijkbegeleider: Harm Verbiesen
Adres: Zwaanstraat 7, 5431 BP Cuijk

Vacature drie stagiairs voor meidenwerk in jongerencentrum
Gebiedsteam: Boxmeer
Locatie: The Unit, de Raetsingel 5, 5831 KC Boxmeer
Kerntaken:
• (Mee)ontwerpen en uitvoeren van creatieve en/of spelmatige activiteiten voor
meiden
• Contact leggen en onderhouden met de doelgroep
• Observeren, signaleren en begeleiden tijdens sociaal culturele activiteiten in
• Jongerencentrum The Unit en op locatie.
Vaardigheden:
• Creatief
• Contact leggen
• Pro-actief
• Initiatief nemen
• Kennis van jongerencultuur
• Kennis van Social Media
Opleiding:
Twee stagiairs Social Work/Muziektherapie (1e-jaars) en een stagiair Social
Work/CMV/SPH (3e-jaars)
Stageperiode: in overleg
Werktijden: dinsdag
Bijzonderheden:
Informatie:
Bel met 0485 700 500
Aanmelden:
Naam praktijkbegeleider: Lilian Dirks
Adres: De Raetsingel 5, 5831 KC Boxmeer
Mail: liliandirks@sociom.nl

Vacature drie stagiairs voor jeugd & jongerenwerk Grave
Gebiedsteam:
Grave
Locatie:
Esterade, Estersveldlaan 41, 5361 HR Grave
Kerntaken:
• (Mee)ontwerpen en uitvoeren van creatieve en/of spelmatige activiteiten voor
kinderen, tieners en jongeren
• Contact leggen en onderhouden met de doelgroep
• Observeren, signaleren en begeleiden tijdens sociaal culturele activiteiten in
• Esterade en op locatie.
• Leerlingen begeleiden naar school (zelfstandig reizen)
Vaardigheden:
• Creatief
• Contact leggen
• Pro-actief
• Initiatief nemen
• Kennis van jongerencultuur
• Kennis van Social Media
Opleiding:
stagiairs HBO Social Work, mbo zorg en welzijn/ maatschappelijke zorg en/of
Stageperiode: in overleg
Werktijden: woensdag en in overleg
Informatie:
Bel met 0485 700 500 of 0645460501
Aanmelden:
Naam praktijkbegeleider: Martijn Schmiermann
Adres: Estersveldlaan 41, 5361 HR Grave
Mail: martijnschmiermann@sociom.nl

