Welke enthousiaste, leergierige stagiair Social
work (m/v) derde jaar komt het project
MatchMentor versterken voor 32 uur
MatchMentor is een project in Haarlemmermeer. Dit project wordt uitgevoerd door
MeerWaarde, welzijnsorganisatie, i.s.m. Altra jeugdzorgorganisatie.
Voor wie is MatchMentor?
Doel van het project is om jongeren in de leeftijd van 10 tot 23 jaar te ondersteunen bij het
succesvol inrichten van hun leven. De ondersteuning op het gebied van onderwijs, vrije tijd,
thuissituatie en arbeid krijgen ze van mentoren.
Wie zijn de mentoren?
Dit zijn vrijwilligers en studenten (Social Work en/of Toegepaste psychologie) die meestal één
keer per week een afspraak hebben met de aan hen gekoppelde jongere (mentee).
In het programma MatchMentor koppelen we jongeren aan een mentor, iemand met wie zij
een klik voelen. De mentoren worden geworven en getraind door MeerWaarde , om de
mentee zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.
De stage
Als stagiair MatchMentor wordt je begeleidt door de coördinator MatchMentor. Je doorloopt
daarbij alle fases van het proces, dus van PR tot het werven en selecteren van mentoren en
mentees en je ondersteunt bij de begeleiding van de mentoren. Je volgt trainingen over
mentoring en misschien geef je zelf af en toe een training. Verder lever je een bijdrage in de
ontwikkeling van de effectmeting van MatchMentor en je komt met ideeën hoe social media
geïntegreerd kan worden binnen het project. Ben jij die enthousiaste duizendpoot die graag
het verschil wil maken voor jongeren? Aarzel dan niet en reageer snel!!
Van kandidaten verwachten wij tenminste
• Dat zij in het kader van het derde studiejaar Social work en/of Toegepaste psychologie
een stageopdracht zoeken van 10 maanden;
• Inventiviteit, creativiteit, vindingrijkheid en besluitvaardigheid;
• Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheid.
Wij bieden
• Een plezierige en stimulerende omgeving waar we je ruimte bieden om je je te
ontwikkelen;
• Een stagevergoeding van € 250,- bruto per maand.
Informatie en sollicitatie
Kijk voor meer informatie over MeerWaarde op onze website www.meerwaarde.nl. Ben je
enthousiast geworden en wil je graag stage komen lopen? Dan ontvangen wij graag je cv en
motivatie, via een mail aan: sollicitatie@meerwaarde.nl.

Overlegging van een positieve verklaring omtrent het gedrag is een vereiste.

Zelf, samen, sterker!
MeerWaarde is een welzijnsorganisatie met een kleine 100 medewerkers (75 fte) en circa 350
vrijwilligers. Onze belangrijkste taak is ervoor te zorgen dat inwoners zich wel bevinden, zich
prettig en gelukkig voelen. Wij helpen actief door dichtbij de mensen te zijn. We zoeken mensen
op, wijzen ze de weg, geven ze inzicht, leren vaardigheden, reiken handvatten en tools aan en
bieden maatwerk als zij daar voor open staan. We verbinden mensen met elkaar en bouwen
aan duurzame, informele netwerken. Samen met onze vrijwilligers en partners werken we aan
een samenleving die prettig is voor alle inwoners. Dit doen we vanuit ons motto: zelf, samen,
sterker!

