HBO/WO stage of vrijwilligersplek
Bij Jong iDOE

Samen met andere jongeren!
Jij bepaalt hoeveel tijd het je kost!
Ontwikkelen in skills die jij wilt!
Wil jij meewerken met een jongerenteam aan het organiseren en uitvoeren
van allerlei activiteiten rondom vrijwillige inzet in de stad Leiden?

Wij zoeken 3e of 4e jaars HBO/WO studenten (bij voorkeur met een studie zoals Social Work
/ Toegepaste Psychologie / Psychologie / Culturele Antropologie / Pedagogiek) die het leuk
vinden om met andere jongeren in gesprek te gaan over vrijwillige inzet in Leiden!
Waar kom je te werken?
Jong iDOE is een jongereninitiatief in Leiden, behorende onder organisatie iDOE, en wordt
gecoördineerd door Lotte Burgmeijer. Jong iDOE heeft als doel het informeren,
enthousiasmeren en matchen van jongeren tussen de 14 en 27 jaar rondom vrijwillige inzet.
Jong iDOE vormt een enthousiast en divers jongerenteam met stagiaires en vrijwilligers. Dit
jongerenteam gaat aan de slag met allerlei activiteiten in Leiden om zoveel mogelijk
jongeren aan te spreken en te activeren tot vrijwillige inzet. Je bent op verschillende plekken
actief in de stad Leiden en veel op pad.
Wat kan je doen?
Je houdt je bezig met informeren, enthousiasmeren en matchen aan vrijwillige inzet van
jongeren in Leiden. Dit kan bijvoorbeeld met de volgende activiteiten:






Het geven van gastlessen en workshops
Het praten met jongeren op events en markten
Het maken van vlogs en/of blogs
Het contact leggen met scholen, organisaties en jongerenverenigingen
Het bedenken en maken van social media berichten en campagnes



Het bedenken en maken van promotiemateriaal

Alles wat je doet, gaat in samenwerking met het jongerenteam en onder begeleiding van de
coördinator. Én jij mag ook aangeven welke activiteiten je het leukste vindt en waarin jij je
wilt ontwikkelen. Jong iDOE biedt bovendien veel ruimte voor eigen ideeën en initiatieven!
Wij zoeken:
3e of 4e jaars studenten met bij voorkeur een sociale studie (andere studies zijn echter ook
van harte welkom!) die een heel studiejaar stage komen lopen, vanaf 1 september 2020. Het
aantal uur per week is bespreekbaar. Een stage van enkele maanden of een verbinding als
vrijwilliger is ook een optie. Het is een pre als je in Leiden of omgeving woont.
Herken je jezelf in de volgende competenties?









Je bent sociaal
Je staat stevig in je schoenen
Je kunt goed luisteren
Je bent een netwerker en spreekt gemakkelijk mensen aan
Je werkt proactief en denkt vooruit
Je kunt goed zelfstandig werken
Je bent creatief en nieuwsgierig
Je kan goed (en hebt wellicht al enige ervaring met) begeleiden / coachen

Wij bieden:


Een top stage voor op je cv



Veel ruimte voor eigen ideeën en initiatieven



Gezelligheid in een jong team met jonge coördinator



Het werken bij een dynamische organisatie met een groot netwerk in en rond Leiden



Een werkveld op het scherpst van de snede van de maatschappelijke veranderingen
in het sociaal domein



Stagebegeleiding, trainingen, intervisie

Interesse? DOE MEE!
Neem contact op met Lotte Burgmeijer, 06-82252963, Lotte@i-doe.nl.
Bekijk wat Jong iDOE al heeft gedaan aan vlogs & blogs:
https://i-doe.nl/vrijwilligers/jongeren-inzet/

