VACATURE
Gedreven door Gods liefde zoekt Youth for Christ jongeren op, helpt hen groeien en biedt hen hoop. We
verrichten werkzaamheden ten behoeve van jongeren, ongeacht hun geloof, geslacht, ras, kleur,
opleiding of anderszins. Honderden vrijwilligers en ruim 80 medewerkers dragen hieraan bij.
Relatie- en behoeftegericht werken vormen de basis van ons werk. In jongerencentra door heel
Nederland zijn we actief, het hoofdkantoor staat in Driebergen.
Voor Youth for Christ│The Mall Gorinchem zijn wij op zoek naar:

HBO STAGAIR SPH/MWD/PEDAGOGIEK
De functie
Je draait mee als lid van het The Mall-team, wat inhoudt dat je onder supervisie van je
stagebegeleider:
-

inloopavonden in een jongerencentrum draait
(samen met jongeren) activiteiten organiseert
contacten met jongeren legt en onderhoudt
waar mogelijk coaching biedt aan jongeren

Jouw profiel
Je hebt bij voorkeur ervaring met jongerenwerk, maar in ieder geval verwachten we affiniteit met
(kwetsbare) jongeren met verschillende achtergronden Je bent goed in staat om contact met jongeren
te leggen, je bouwt een vertrouwensband met hen op en signaleert waar jongeren tegenaan lopen. Je
weet hen enthousiast te maken voor de activiteiten die we bieden en geeft hen verantwoordelijkheid in
de uitvoering hiervan. Je staat sterk in je schoenen en hebt een hart voor jongeren. Je kunt werken onder
druk en goed reflecteren op je eigen handelen. Je hebt respect voor en/of affiniteit met de geldende
normen en waarden in de organisatie. Je bent enthousiast, werkt graag in een team, maar kunt ook
zelfstandig werken.

Wat wij bieden
We bieden je een uitdagende stage binnen een hecht team van vrijwilligers, medewerkers en stagiairs.
Je krijgt veel kansen om te leren. Je krijgt een unieke inkijk in de jongerencultuur van vandaag. Daarbij
word je onderdeel van een netwerk van gedreven mensen, die actief zijn in het jongerenwerk. We bieden
je daarnaast de begeleiding die nodig is om je stage tot een succes te maken.

Meer informatie en solliciteren
Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met Andrew Eijgenraam (teamleider
Gorinchem) via andrew.eijgenraam@yfc.nl of 06-39496870. Op onze website vind je ook meer
informatie: www.themallgorinchem.nl
Mail je brief en CV vóór 1 augustus naar info@themallgorinchem.nl, onder vermelding van HBO
stagiair.

