VACATURE:
STAGIAIRE

Wat ga je doen?
•

Je bent deel van het team Mantelzorg en informeert,
ondersteunt en begeleidt de mantelzorgers in de
gemeente Lochem.

•

Samen met jouw teamleden organiseer je tal van
activiteiten waar (jonge) mantelzorgers een luisterend
oor vinden, tips ontvangen hoe om te gaan met de
situatie en de balans kunnen vinden in het zorgen
voor de ander en het eigen welzijn.

•

Dit houdt in dat je bijdraagt aan de uitvoering van het
projectplan 2021/2022.

Team Mantelzorg
Wie ben jij?
•

Werk jij op een enthousiaste wijze en heb jij hart
voor mantelzorg?

•

Ben je van nature op zoek naar vernieuwing, hoe
het beter kan?

•

Zie jij altijd kansen en mogelijkheden?

•

Zoek jij een stageplaats waar je leert hoe je echt het
verschil kan maken en waar je er echt toe doet?

•

Studeer je op HBO niveau? Bijvoorbeeld Social work
2e of 3e jaars of een vergelijkbare opleiding?

Wat bieden wij jou?
•

Een afwisselende, verantwoordelijke stage.

•

Ruimte voor initiatief, persoonlijke ontwikkeling en
deskundigheidsbevordering.
Een sociale, prettige werkomgeving met een team
van fijne collega’s.
Inspirerende bijeenkomsten met onze netwerkpartners waar je kennis opdoet en ervaringen
deelt.
Training en scholing rondom diverse thema’s waar
mantelzorgers mee te maken hebben.

•
•

•

Mooi! Laat ons weten dat jij onze nieuwe stagiaire wordt.

Wie zijn wij?

Is deze functie iets voor jou?

SWL is een onafhankelijke lokale welzijnsorganisatie voor
alle burgers, jong en oud, zelfstandig en kwetsbaar in de
gemeente Lochem. Onder het motto “de burger centraal”
versterkt en ondersteunt SWL bewoners en initiatieven.
SWL is een ondernemende welzijnsexpert, betrokken van
visie tot uitvoering. Wij staan voor:

•

We horen graag wie jij bent en waarom jij graag je
stage bij SWL wilt doen.

•

Mail je motivatie en CV naar:
m.muilerman@welzijnlochem.nl onder vermelding
van ‘stagiaire mantelzorg’.

•

Vragen over deze leuke functie? Stuur gerust een
e-mail of bel 06-833 44 887.

Visionair denken, Zakelijke duidelijkheid, Gewoon doen!
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