Pulse staat voor
Wonen in een wijk waarin je je thuis en veilig voelt. Gekend en gezien worden. Meedoen en je
bijdrage leveren. Zelfredzaamheid en prettig in je eigen huis wonen. Daar zet Stichting Pulse zich
voor in.

Vacature stagiaire Caleidoscoop / Meldpunt vrijwillige thuishulp
Pulse zoekt per september 2018 een gemotiveerde en ondernemende derdejaars HBO stagiaire Social
Work voor een boeiende gecombineerde stage bij Caleidoscoop ma en wo en bij het meldpunt
vrijwillige thuishulp.
Wat houdt de functie in?
Caleidoscoop is een project dat in 2018 is gestart een ontmoetingsplek voor 65+ binnen het
wijkservicecentrum waar mensen terecht kunnen voor gesprek, informatie, contact, eigen initiatief
ontwikkelen, een lunch als het maar meerwaarde biedt. Als stagiaire denk je mee, ben je
aanspreekpunt, helpt bij de lunch werkt samen met bezoekers, vrijwilligers en medewerker. Een van
de doelen is betekenis toevoegen door inzet van kennis en vaardigheden van de bezoekers.
Het meldpunt vrijwillige thuishulp is een brede hulpdienst voor zelfstandig wonende mensen, waar
een groot beroep op wordt gedaan vanuit inwoners en organisaties. Hier ben je actief in die situaties
waarbij de skills die je hebt als derde jaar Social Work kunt inzetten en ontwikkelen.
Werkzaamheden:
 Caleidoscoop:
o Bezoekers interviewen over belangstelling en bevragen op specifieke kennis,
vaardigheden om te gebruiken. Maar ook over wensen en behoeftes.
o Algemene taken in de ontmoetingsruimte
o Praktische hulp, samenwerken, begeleiden.
 Meldpunt
o Contact met zelfstandig wonende hulpvrager voor praktische sociale en of
emotionele steun. Optioneel, huisbezoek, intake en match tussen hulpvrager en
andere vrijwilliger tot stand brengen.
Wat verwachten wij van jou?
We zoeken iemand met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, empathisch vermogen, goede
communicatieve vaardigheden, geduld en doorzettingsvermogen. Iemand die goed kan
samenwerken met anderen (teamplayer) maar ook alleen zijn of haar mannetje staat.
Wat kun jij van ons verwachten?
Je krijgt goede stagebegeleiding. Je kunt deelnemen aan groepsintervisie en
deskundigheidsbevordering met andere stagiaires/vrijwilligers. Wij bieden een stageperiode met
waardevolle contacten met de doelgroep, vrijwilligers en netwerkpartners.
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Meer informatie/reageren
Wanneer je interesse hebt in deze vacature, kun je een motivatie brief met CV per e-mail sturen naar
g.alders@stichting-pulse.nl. Voor informatie: Giselle Alders, sociaal werker, tel: 030-6868030 / 0633677185. Bereikbaar maandag, woensdag en donderdag. Zie ook www.stichting-pulse.nl
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