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 Jongeren Informatie Punt
Pulse zoekt per september 2018 een gemotiveerde, zelfstandige, ondernemende derdejaars HBO
stagiaire Social Work voor het Jongeren Informatie Punt.
We zoeken een vlotte stagiaire (m/v) die niet schuw is om contact te leggen met jongeren in hun
eigen leefomgeving.
JIP is het jongeren informatie punt van IJsselstein waar jongeren gratis, anoniem en zonder afspraak
informatie en advies kunnen krijgen over alles wat voor hen belangrijk is. Het JIP is onderdeel van het
jongerenwerk. Er wordt preventief gewerkt aan de onderwerpen waar jongeren in verschillende
levensfase mee te maken (kunnen) hebben. Denk bijvoorbeeld aan omgaan met financiën, puberteit,
liefde, op jezelf gaan, pesten, school en werk. Samen met partners worden programma’s ontwikkeld
om in te spelen op de signalen en maatschappelijke ontwikkelingen.
Werkzaamheden:
o
o
o
o
o
o
o

Ambulant werk, contact leggen met jongeren op straat ( 1 avond in de week)
Ontwikkelen en organiseren van activiteiten die aansluiten bij de leefwereld van
jongeren
Uitvoeren van schoolbezoeken op basisscholen en voortgezet onderwijs waarbij JIP
gepresenteerd en gepromoot wordt
Preventieve thema’s uitwerken en voorlichtingsprogramma organiseren
Jip spreekuur draaien
Ondersteuning activiteiten jonge mantelzorgers ( 5 keer per jaar in de avonduren /
weekend)
Handig met digitale media. Kunnen editen zou heel handig zijn. Vloggen/ bloggen,
editen, social media accounts bijhouden. Soms vlog je zelf, soms vlog je samen met
jongeren.

Wat verwachten wij van jou?
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We zoeken iemand met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, empathisch vermogen, goede
communicatieve vaardigheden, organisatietalent en doorzettingsvermogen. Iemand die goed kan
samenwerken met anderen (teamplayer) maar ook alleen zijn of haar mannetje staat.
Wat kun jij van ons verwachten?
o
o
o
o
o

Een aantrekkelijke stageplek voor 24 uur per week gedurende één schooljaar, in een
kleinschalige organisatie.
Goede stagebegeleiding op HBO-niveau
Persoonlijke begeleiding, ondersteuning en feedback
Ruimte om te werken aan praktijk- en leerdoelen en innovatie
De mogelijkheid om mee te werken in het werkveld, gebruik te maken van
netwerkcontacten en samen met beroepskrachten en de doelgroep te werken.

Meer informatie/reageren
Wanneer je interesse hebt in deze vacature, kun je een motivatie brief met CV per e-mail sturen naar
t.pollux@stichting-pulse.nl Voor informatie: Tielke Pollux, jongerenwerker, tel: 06 458 734 88.
Bereikbaar maandag t/m donderdag. Zie ook www.stichting-pulse.nl
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