Werk voor iedereen
WerkPro ontwikkelt en ontplooit activiteiten in noord Nederland voor doelgroepen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Alle activiteiten zijn bedrijfsmatig opgezet en leveren een bijdrage
aan maatschappelijk zinvolle doelstellingen. De begeleiding is gericht op ontwikkeling en
uitstroom naar werk. Als betaald werk (nog) niet aan de orde is, heeft WerkPro een breed
aanbod van participatie en dagbesteding. De organisatie telt ongeveer 250 medewerkers.

Stagevacature Studio SpinLink
De stagevacature is geschikt voor Social Studies, Welzijn & Samenleving.
De stage start september 2019.
Gegevens Stageplaats:
Afdeling/Project stageplaats:
Adres hoofdlocatie stageplaats:
Aantal stageplaatsen:
Aantal uur stage per week:

Studio SpinLink
Protonstraat 6, 9743 AL Groningen
1
32 uur

Studio SpinLink
Studio SpinLink is een jonge en dynamische multimediastudio in Groningen, wij voeren
opdrachten uit op het gebied van grafische vormgeving, fotografie en film.
Het is onze missie om creatieve jongeren die (weer) aan de slag willen, maar wel wat extra
hulp kunnen gebruiken, te helpen met hun toekomstmogelijkheden.
Dit bieden wij door middel van werkplekken en dagbesteding. Studio SpinLink richt zich
daarbij specifiek op jongeren met een hulpvraag. We bieden specifieke begeleiding maar
geven bovenal vertrouwen en aandacht aan onze mensen.
Onze mensen
Studio SpinLink biedt activering en dagbesteding aan mensen met diverse achtergronden en
problematieken. Het hoofddoel is om mensen een zinvolle dagbesteding te bieden en indien
mogelijk te begeleiden naar ander (betaald) werk, een opleiding en evt. verwijzing naar
hulpverleningsinstanties.
Ons team bestaat uit gemiddeld 18 personen die allen vanuit verschillende trajecten aan
verschillende doelen werken. Denk hierbij aan verslavingsproblematiek, jeugdzorg, werken
na detentie, taakstraffen, maar ook aan participatiebanen, werkervaring opdoen en
vrijwilligers. Het team wordt aangestuurd door twee begeleiders, zij begeleiden
vakinhoudelijk maar ondersteunen ook in het behalen van persoonlijke doelen en doelen op
het gebied van arbeidsgewenning en arbeidsvaardigheden, zoals omgaan met collega’s,
opbouw van uren en weekritme.
De stagiaire
Je hebt als stagiaire bij ons twee belangrijke functies, namelijk;
1. Het individueel begeleiden van een aantal deelnemers in zorgtrajecten.
Je voert voortgangsgesprekken, houdt intakes, hebt contact met verwijzende instanties,
onderhoud contact met trajectbegeleiders en doet verslaglegging in het cliëntvolgsysteem.
2. Ondersteuning bieden op de werkvloer.

Naast de individuele begeleiding speel je een belangrijke rol op de werkvloer. Je geeft
mensen aandacht en helpt ze groeien. Je richt je hierbij wederom voornamelijk op de
zorgtrajecten. Vakinhoudelijke kennis is hierbij welkom, maar geen pré.
Aan bod komt vooral kennis van verslavingsproblematiek, autisme spectrum, problematieken
rondom overspannenheid, depressiviteit, faalangst en perfectionisme, gesprekstechnieken,
case management en groepsdynamica.
Van jou als stagiair verwachten we dat je
 enthousiast, flexibel, empathisch en respectvol bent in omgang met de deelnemers.
 initiatief neemt in het starten van dialoog
 niet bang bent om actie te ondernemen
 affiniteit hebt met het creatieve werkveld
Wij bieden jou
 een fijne en uitdagende werkplek met veel diverse werkzaamheden
 volop mogelijkheden om je te ontwikkelen
 toegang tot cursussen en trainingen aangeboden vanuit WerkPro
 een stagevergoeding conform de stage vergoedingsregeling van WerkPro

Sollicitatieprocedure
Brief per email naar Anna Krijnen
a.krijnen@werkpro.nl
Stagevergoeding
Conform Stage Vergoedingsregeling van WerkPro.
Contactgegevens WerkPro
Marita Schaaps
050-3175200
m.schaaps@werkpro.nl
Bezoekadres: Zilverlaan 2, 9743 RK Groningen

