
Hoe breng je jongeren in verbinding met kwetsbare
Zwollenaren? Hoe zorg je ervoor dat jongeren in
beweging komen? Wat kun je doen tegen eenzaamheid
in de stad?

Bij Hart voor Zwolle brengen we jonge Zwollenaren (18-35 jaar) in
verbinding met eenzame, kwetsbare stadsgenoten. We inspireren
jongeren om zich vrijwillig in te zetten en koppelen hen aan
mensen die zelf een beperkt sociaal netwerk hebben en hun hulp
goed kunnen gebruiken. Wij zetten ons hier samen met een
betrokken bestuur en ambassadeurs voor in.

VACATURE JAARSTAGE

J A A R S T A G E  S O C I A L  W O R K  
 

( S E P T E M B E R  2 0 2 3 - J U N I  2 0 2 4 )



Als stagiair loop je mee bij stichting Hart voor Zwolle en leer jij alles
over het Zwolse werkveld, het inspireren van jonge Zwollenaren en
het omzien naar kwetsbare stadsgenoten. Jij bent enthousiast, wil
werken aan jouw leerdoelen en hebt een passie voor Zwolle. Jij gaat
op zoek naar jongeren die zich in willen inzetten, inspireert ze,
onderzoekt wat zij kunnen betekenen en creëert duurzame
verbindingen. Jij bent op de hoogte van de openstaande hulpvragen,
houdt het overzicht over alle vrijwilligers en denkt mee over het
uitbreiden van het netwerk. Je gebruikt je creativiteit en innovatieve
ideeën om hulpvragen op te lossen, onderhoudt het contact met
onze maatschappelijke partners en je mag losgaan op social media.

De perfecte stagiair(e) van Hart voor Zwolle:
- is derdejaars hbo-student Social Work
- is in ieder geval beschikbaar op maandag
- kent de weg in - en heeft overdreven veel kennis van - Zwolle
- gaat pro-actief op zoek naar mogelijkheden om jongeren te
inspireren en te verbinden aan eenzame, kwetsbare Zwollenaren
- heeft snel overzicht over openstaande hulpvragen, aangemelde
vrijwilligers en lopende trajecten
- voert kennismakingsgesprekken met jongeren en hulpontvangers
- is organisatorisch sterk en barst van creatieve ideeën 



Wij bieden jou:
- een uitdagende jaarstage waarin je de ruimte krijgt om je persoonlijk
te ontwikkelen en te ontdekken waar jouw passie ligt 
- flexibele werktijden, geen dag is hetzelfde
- vrijheid om te ontdekken welke werkwijze bij jou past
- veel kennis over maatschappelijke projecten, organisaties en de
ontwikkelingen binnen het Zwolse sociale domein 
- ruimte voor je eigen inbreng en creatieve ideeën
- passende stagevergoeding
- een unieke ervaring in een enthousiast, jong team

Ben jij de nieuwe superstagiair(e) van Hart voor Zwolle?
 
 

Maak je interesse kenbaar door zo snel mogelijk je motivatiebrief en
cv te mailen naar info@stichtinghartvoorzwolle.nl en wie weet

nodigen we je uit voor een gesprek! 
 
 

Meer informatie? Bel Lars Hofsink (06-20770629)

 


