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 Simplon Hostel
De stagevacature is geschikt voor Social Studies; Welzijn en Samenleving. De stage start in
september 2020.
Afdeling/Project stageplaats:
Hoofdlocatie stageplaats:
Telefoonnr.
Aantal stageplaatsen:

Simplon Hostel
Boterdiep 73-2, 9712 LL Groningen
050-3135221
1

Het Simplon Hostel

Het Simplon Hostel is een hostel waar (internationale) gasten goed en voor een lage prijs
kunnen overnachten. Daarbij is het ook een werk/leerbedrijf met als doelstelling
medewerkers (werk)ervaring te laten opdoen op het gebied van schoonmaak, receptiewerk,
bediening, administratie etc.
Medewerkers
Het Simplon Hostel werkt met een aantal “vaste” medewerkers die jarenlange ervaring
hebben. Daarnaast biedt het hostel een werkervaringsplek voor deelnemers die via
gemeenten binnenkomen zoals Participatie, Wajong en allerlei andere re-integratie trajecten.
Verder is er plek voor zorgcliënten, mensen met verslavings- en/of psychische problematiek
zoals cliënten van Lentis, VNN, Jeugdzorg en de Van Mesdagkliniek. Vooral deze laatste
groep heeft de meeste begeleiding nodig, ook op het persoonlijke vlak.
Werktijden stagiair:
De werktijden van de stagiair kunnen wisselend zijn, maar het zal v.n.l. overdag zijn van
09.00 tot 17.00 uur. En misschien een enkele keer in de avond of weekend om mee te
maken welke processen er dan plaatsvinden.
Beschrijving taken stagiair:
• het voeren van intakegesprekken samen met de projectleider
• het plannen van voortgangsgesprekken en dit proces ook bewaken
• het voeren van begeleidings/voortgangsgesprekken samen met de projectleider
• het uitwerken van deze gesprekken in het digitaal klantvolgsysteem (ONS)
• indien nodig het “persoonlijk” begeleiden van deelnemers met gebruikmaking van
instrumenten
• het inwerken van en samenwerken met de deelnemers
Profielschets stagiair
Sociaal, flexibel, op de hoogte zijn van competentie gericht werken en beheersing van de
Engelse taal in woord.

Sollicitatieprocedure
Sollicitatiebrief vóór augustus: daarna volgt een sollicitatiegesprek.
Stuur je cv en sollicitatiebrief naar:
Truus van Rijn
050-3135221
T.vanRijn@werkpro.nl
Stagevergoeding:
Conform Stage Vergoedingsregeling van WerkPro.
Contactgegevens WerkPro
Marita Schaaps
050-3175200
m.schaaps@werkpro.nl
Bezoekadres: Zilverlaan 2, 9743 RK Groningen
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