vacature
Stagiair(e) jongerenwerker/ meidenwerkster
(8 - 32 uur)
Youth for Christ (YfC) Nederland is een organisatie die jongeren opzoekt op school,
op straat en in de kerk. Gedreven door Gods liefde zoeken wij jongeren op, helpen
hen groeien en bieden hen hoop. Onze unieke kracht is dat we dichterbij de
leefwereld van jongeren staan, waardoor we in staat zijn om op eigentijdse wijze het
Evangelie te vertalen.
Voor YfC|Haarlem zijn wij per september 2018 op zoek naar een:
Stagiair(e) jongerenwerker/ meidenwerkster (8 – 32 uur)
DE FUNCTIE
Tijdens je stage zal je gaan meedraaien met het jongerenwerk van Youth for Christ in
Haarlem. In diverse wijken van de stad organiseer je samen met de jongerenwerker
activiteiten voor de jongeren uit die wijk. Het is jouw doel om een relatie op te bouwen met
de jongeren (door bijvoorbeeld samen te voetballen, kaartspelletjes spelen en kletsen) en
vanuit die relatie individuele trajecten aan te gaan om zo te helpen, coachen, begeleiden
en ondersteunen op allerlei gebieden in hun leven. Als je een vrouw bent kun je ook mee
gaan draaien in het meidenwerk. Je zult altijd werken onder begeleiding van een
jongerenwerker en hem/ haar ondersteunen in zijn of haar werkzaamheden.
JOUW PROFIEL
Je bent christen of staat open voor het christelijk geloof. Je bent beschikbaar voor minimaal
6 maanden voor minimaal 8 uur per week (meer mag ook). Je hebt een sterke affiniteit met
jongeren en ook jongeren met probleemgedrag schrikken jou niet af. Je houdt van
diepgaande gesprekken, jongeren helpen en coachen, organiseren, activiteiten
voorbereiden en uitvoeren en werken in een team. Je wilt graag ervaring opdoen in het
jongerenwerk in een bruisende stad. Momenteel zit je in het tweede, derde of vierde jaar
van bij voorkeur SPH, Social Work, CMV, pedagogiek, SCW of PW.
WAT BIEDEN WIJ
We bieden je een uitdagende stage binnen een organisatie die zich snel ontwikkelt. Je
krijgt veel kansen om te leren, op allerlei vlakken. Je maakt onderdeel uit van het team
professionals van YfC|Haarlem. Je ontvangt geen stagevergoeding, maar de meeste
onkosten kunnen wel vergoed worden.
MEER INFORMATIE
Wil je meer informatie over deze stage, neem dan contact op met Arjo Barth (teamleider
YfC|Haarlem), tel. 0627045117 of via arjo.barth@yfc.nl. Kijk ook op www.yfc.nl.
SOLLICITEREN?
Mail je brief en CV zo snel mogelijk naar arjo.barth@yfc.nl, onder vermelding van
“Stagiair(e) jongerenwerker Haarlem”.

