
Stagiair(e)s Social Work/MWD 2020-2021

In september 2020 zijn er op verschillende locaties in ons werkgebied weer stageplaatsen vrij voor derdejaars studenten 
Social Work of Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Je bent werkzaam op één of meerdere locaties in Noord-Brabant 
of Limburg. 

Hoe ziet jouw stage eruit? 

Als stagiar(e) werk je op één of meerdere locaties van VluchtelingenWerk Zuid-Nederland. Je begeleidt vluchtelingen zowel 
tijdens kortdurende contacten als in langere begeleidingstrajecten. Je coacht cliënten naar zelfstandigheid door hen voor te 
lichten, te informeren en te adviseren. Kortom, je maakt ze wegwijs in hun nieuwe woonomgeving. Het signaleren van 
(psychosociale) problematiek en het doorverwijzen naar de juiste instanties is een belangrijke taak voor jou. Jij als 
belangenbehartiger van vluchtelingen maakt je sterk voor een breder draagvlak in de samenleving. 

Jouw pluspunten: 

Allereerst ben je respectvol ten opzichte van alle cliënten. Je kunt omgaan met mensen met een andere culturele achtergrond 
en bent in staat om empathie te tonen. We vinden het belangrijk dat je zelfreflectie kunt toepassen en open staat voor 
feedback. Samenwerken gaat jou goed af, maar ook zelfstandig kun je je goed redden. Een goede beheersing van de 
Nederlandse taal is voor ons vanzelfsprekend. Tevens beheers je een vreemde taal, bij voorkeur Engels. Omdat we met mensen 
werken, vragen we enige flexibiliteit van je in het omgaan met onverwachte en onbekende situaties. Je past je makkelijk aan 
en bent integer in het omgaan met vertrouwelijke informatie.

Onze pluspunten:

Stage lopen bij VluchtelingenWerk is een waardevolle ervaring! Wij bieden jou een stageplaats met vele 
ontwikkelingsmogelijkheden in de vorm van scholing en trainingen. Je gaat aan de slag in een gemotiveerd team van 
vrijwilligers, stagiair(e)s en beroepskrachten. Het werken met een veelzijdige doelgroep levert je een schat aan ervaring op in 
een maatschappelijke organisatie. We bieden jou een inwerkprogramma en deskundige begeleiding door één van onze 
beroepskrachten met oog voor jouw leerdoelen. 

Interesse?

Ben je geïnteresseerd om stage te lopen bij VluchtelingenWerk Zuid-Nederland? 
Stuur ons dan jouw sollicitatiebrief met CV. 
In de brief vermeld je:
- Opleiding, leerjaar en periode van de stage
- Je motivatie
- Inhoud van stage (kort), zoals verwoord door je opleiding
- Twee voorkeurslocaties waar je stage zou willen lopen en eventueel andere mogelijke locaties

Stuur je sollicitatie naar stage-zuid@vluchtelingenwerk.nl.  Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!
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