GEZOCHT: PEDAGOGIEK STAGIAIRE

HEY JIJ,

GEZOCHT: SOCIAL MEDIA STAGIAIRE

STAGE LOPEN BIJ DÉ (ONLINE) PLEK
VOOR EN DOOR KINDEREN MET
GESCHEIDEN OUDERS?
Villa Pinedo zoekt per september 2022 een hbo pedagogiek
student(e) die zijn of haar betrokkenheid, kennis en ervaring voor
een periode van 10 maanden wil inzetten om écht verschil te
maken voor kinderen en jongeren met gescheiden ouders.
Wij zijn een jongerenorganisatie met 400 ervaringsdeskundige
vrijwilligers (van 18 tot 26 jaar) die online een luisterend oor geven
aan kinderen met gescheiden ouders. Bijvoorbeeld door met ze te
chatten en hun vragen op ons Forum te beantwoorden.
Als stagiair(e) help je mee met de dagelijkse (online)
werkzaamheden binnen Villa Pinedo. Je bent met name betrokken
binnen het vrijwilligersmanagement en we bieden je een
gevarieerde stage waar je jezelf op vele vlakken kunt ontwikkelen!

Enthousiast? Stuur een mail & CV naar info@villapinedo.nl

Wat een stage bij Villa Pinedo uniek maakt, is dat je zowel op professioneel als
persoonlijk vlak de kans krijgt om jezelf optimaal te ontwikkelen. Je komt veel
meer te weten over jezelf als professional en als mens.

Dit worden jouw taken:
Meewerken aan de dagelijkse (online) werkzaamheden voor het OnlineBuddyprogramma;
Inhoudelijk ondersteunen en (pedagogisch) coachen van de vrijwilligers in hun
Buddyschap;
Monitoren van het contact tussen vrijwilliger en kind (signaleren, rapporteren);
Het geven van presentaties over het Buddyprogramma aan beroepskrachten,
gemeenten, docenten en ouders;
Actief zijn als vrijwilliger door met (minimaal) twee kinderen met gescheiden
ouders te chatten en door vragen te beantwoorden van kinderen op het Forum.
Wat bieden wij jou:
De mogelijkheid om met jouw ervaringen andere kinderen met gescheiden ouders
te steunen;
Persoonlijke en professionele stagebegeleiding;
Masterclasses en intervisie om je kennis te verbreden (verschillende thema’s);
Een stageplek met veel ruimte voor inbreng van eigen ideeën en ontwikkelen van
jouw talenten;
Verdieping in de (complexe) echtscheidingsproblematiek onder kinderen en
jongeren in Nederland;
Jouw ervaring met gescheiden ouders omzetten in ervaringsdeskundigheid.
Een stagevergoeding van €250 per maand o.b.v. stage van 32 uur per week
Herken jij jezelf in de volgende punten? Jij:
bent tussen de 18 en 25 jaar oud;
hebt gescheiden ouders;
bent communicatief sterk en kan goed feedback geven en ontvangen;
bent sociaal en hebt een open mind, hebt interesse in anderen en maakt graag
contact;
hebt een proactieve houding en pakt zelfstandig dingen op;
bent flexibel en bereid een extra stapje te zetten
wil graag meedenken over nieuwe plannen en ideeën voor de stichting;
bent bereid je eigen ervaring rondom de scheiding van je ouders in te zetten om
anderen te ondersteunen;
bent bereid om naast jouw stage vrijwilliger te worden voor de stichting en twee
trainingen te volgen.

Ben je enthousiast? Stuur een mail naar info@villapinedo.nl met jouw cv en
motivatie (op papier of een filmpje). Wij laten weten of je wordt uitgenodigd
voor een kennismakingsgesprek!

