Girls

Forward
Vacature: StagiairE social work (V)
Spreek het jou aan om met meiden te werken en zelf veel te leren?
Bij Girls Forward willen wij meiden inspireren, motiveren en activeren. We
focussen ons op meiden tussen de 12-23 jaar, in deze levensfase gebeurd
er heel veel in je leven. Veel leuke dingen maar soms loop je ook tegen
dingen aan. Wij werken preventief en willen de meiden kennis en skills
geven om zichzelf te durven zijn en lekker in hun vel zitten. Tijdens onze
inloopavonden richten wij ons op de volgende thema’s: Healthy Girls,
Identity, Me, Myself & I, Performance, Girls Care en My Future. Lijkt het je
leuk hier mee aan de slag te gaan, lees hier onder wat je gaat doen, wat
wij bieden en wat wij zoeken.
Wat ga je doen
- Bedenken en organiseren van Girls Night en Healthy Girls activiteiten: je
speelt hierbij in op thema's en behoeftes van meiden
- (Individuele) coaching van meiden
- Meiden Inspireren, motiveren en activeren om het beste uit zichzelf te halen
- Outreachend werken: meiden werven, aansluiten bij netwerkbijeenkomsten,
samenwerkingen met andere organisaties
Wat bieden wij
- Professionele begeleiding, delen van kennis op gebied van meidenwerk
- Een plek waar je gestimuleerd wordt om creatief mee te denken om
activiteiten / evenementen op te zetten
- Netwerken en samenwerken met andere organisaties
- Trainingen om jezelf te ontwikkelen op gebied van meidenwerk
- Creatief, jong en enthousiast team
Wat zoeken wij
Tweede jaars of oudere jaars HBO of WO student van de volgende studies:
Social Work, (Toegepaste) Pyschologie ofandere sociale studie
8 tot 32 uur beschikbaar (ook in avonden)
Heeft ervaring en staat open voor werken met verschillende culturen
Pro-actief, creatief, enthousiat en flexibel
Kan goed zelfstandig en in teamverband werken
Affiniteit met sport is een pré
Geïnteresseerd om bij ons stage te lopen, of heb je vragen? Stuur ons een
mail naar lotte@girlsforward.com en we reageren zo gauw mogelijk
Meer weten?
contact Lotte van Dorp
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