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

Wijkhotel Stee in Stad
Floresstraat 75, 9715 HR Groningen
050-5779896
1

Wijkhotel Stee in Stad
Stee in Stad is een werkervaringsproject voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
en vrijwilligers. Stee in Stad is overnachten in de wijk, in drie bovenwoningen in de
Groningse Korrewegwijk zijn twaalf kamers op een unieke manier ingericht. Elke dag zetten
we samen de schouders eronder om onze hotelgasten een prettig verblijf te bieden. Iedere
deelnemer werkt aan zijn (werk-)vaardigheden op het gebied van receptie, schoonmaak,
wassen/strijken, etc. Wij bieden werk op maat waarbij het hotel dient als middel in het
bekrachtigen van de kwaliteiten en het vergroten van de competenties van de deelnemers.
Doelgroep
Bij Stee in stad is plek voor iedereen die niet of nog niet aan de slag kan op de reguliere
arbeidsmarkt. Wij bieden dagbesteding voor mensen met een zorgachtergrond bijvoorbeeld
vanuit de Lentis, maar begeleiden ook mensen die bijvoorbeeld een Participatietraject
volgen. Daarnaast hebben we ook ruimte voor mensen die een Wajong hebben of een
taakstraf moeten uitvoeren.
Werktijden stagiair:
De werktijden zijn flexibel en in overleg in te plannen binnen de openingstijden van het hotel:
Maandag van 8:00 -16:00 uur, dinsdag tot vrijdag 8:00 tot 19:00 uur, zaterdag en zondag van
8:30 -16:30 uur. Er wordt gevraagd om ook tijdens avonden en weekenden inzetbaar te zijn.
Beschrijving taken stagiair:
Je bent als werkbegeleider in de dop de drijvende kracht binnen het hotel. Je ondersteunt de
deelnemers, zet ze in hun kracht door passend werk te bieden en voert gesprekken om
kwaliteiten/competenties in kaart te brengen en te bekrachtigen. Je voert begeleidings en
evalutie gesprekken en bent mede verantwoordelijk voor een inhoudelijk goede
verslaglegging in het klantvolgsysteem van WerkPro (ONS).

Je hebt een voorbeeldfunctie en bent sfeerbewaker. Je draagt zorg voor de deelnemers,
maar bent ook in staat om de grenzen van een werkverhouding te bewaken. Je bevordert de
samenwerking onderling en reikt hier handvatten in aan. Je voorziet de deelnemers van
feedback en hebt aandacht voor het aspect dat het werk op maat is. Je hebt oog voor zowel
het groter geheel als de puntjes op de i. Hoofdzaak is de begeleiding waarbij het hotel als
middel dient. Het is een afwisselende functie met duidelijk twee hoofdaspecten; begeleiden
van mensen én een stuk bedrijfsvoering.
Profielschets stagiair
Ben jij een aanpakker? Zie jij geen beperkingen maar juist mogelijkheden? Ben jij die
duizendpoot die uitdaging vindt in de veelzijdigheid van een functie? Dan verwelkomen wij
jou graag!
Sollicitatieprocedure
Stuur je CV en sollicitatiebrief per email naar:
Hendrieke Ritsema
Email: H.Ritsema@werkpro.nl
0611689000
Stagevergoeding:
Conform Stage Vergoedingsregeling van WerkPro.

Contactgegevens WerkPro
Marita Schaaps
050-3175200
m.schaaps@werkpro.nl
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