
Jongerenwerk De Schoudermantel 

zoekt stagiaires! 

Studeer je HBO Social Work of MBO Sociaal Werk, werk je 
graag met jongeren en zoek je een uitdagende werkplek met 
veel vrijheid? Dan is Jongerenwerk de Schoudermantel in 
Odijk een plek voor jou! 

We zoeken stagiair(e)s met een hoge mate van zelfstandigheid die met veel enthousiasme en initiatief 
ervaring willen opdoen in het Jongerenwerk. Je kunt een stage doen van 8 tot 20 uur per week. De 
werkdagen zijn altijd op woensdag en soms op andere dagen in overleg. De stage is in principe het 
hele schooljaar (ca. september t/m juni) maar kortere stages zijn ook bespreekbaar. De 
Schoudermantel is een erkend leerbedrijf voor MBO Sociaal werk opleidingen. 

Taken: 

 Meedraaien met het inloopcafé op woensdagmiddag (voor jongeren van 10-12 jaar), daarbij een 
team van vrijwilligers begeleiden en samen met de vrijwilligers activiteiten organiseren. 

 Organiseren van activiteiten voor kinderen uit groep 7 en 8 (disco, sport- en spelevenementen) en 
daarbij een groep oudere vrijwilligers ondersteunen en aansturen (vaak in het weekend/avond). 

 Bijwonen en geven van een aantal voorlichtingslessen op basisscholen (over vuurwerk, 
middelgebruik, voeding, social media en pesten.) 

 Maatschappelijke stagiaires ondersteunen bij het uitvoeren van hun activiteit. 

 Een eigen activiteit/onderzoek uitvoeren ten behoeve van het Jongerenwerk. 

 Helpen nieuwe groepen jongeren betrekken bij de Schoudermantel (12+). 

 Samen met de ambulant jongerenwerker en/of de buurtsportcoach activiteiten organiseren zowel 
binnen als buiten De Schoudermantel. 

 Zelfstandig activiteiten voor de 12+ doelgroep organiseren en uitvoeren. 
 
Tijden: 

 Woensdagmiddag van 13.00 – 17.00 uur 

 Donderdagavond van 18.45 – 21.30 uur 

 1 x per maand een vrijdagavond of een dag in het weekend 

 Overige dagen en tijden in overleg 

Herken jij jezelf in dit profiel en word je enthousiast? Solliciteer dan en stuur je motivatiebrief 
met cv naar: coordinator@schoudermantel.nl. Voor vragen en informatie: bel Andreas Geursen 
06-24840312  en bekijk onze website: www.schoudermantel.nl. 

Jongerenwerk De Schoudermantel (Stichting Jeugdwerk Bunnik)  is een plek is waar jongeren 
zich thuis voelen, waar ze elkaar ontmoeten en waar ze gezien worden. We zijn een jongerencentrum 
waar veel ruimte is om eigen ideeën en creatieve initiatieven uit te voeren. We organiseren activiteiten 
voor en met jongeren in de leeftijd van 10 tot 23 jaar die wonen in Bunnik, Odijk en Werkhoven. We 
zijn gevestigd in een prachtige oude boerderij met een grote zaal, een jongerencafé en kantoorruimte. 
In de buitenruimte hebben we een skatepark en een voetbalkooi met sporttoestel waar we in de zomer 
veel gebruik van maken. Elke woensdag is ons café open voor jongeren tussen de 10 en 12 jaar en 
we hebben een aantal vrijdagen per jaar leuke events zoals lasergamen, een schuimdisco of een 
pizza/movie night. Ook gaan we de straat op om jongeren te ontmoeten, te betrekken en hen te 
activeren. Op basisscholen in de gemeente Bunnik geven we voorlichtingslessen over o.a. 
middelengebruik en voeding, vuurwerk, groepsdruk of mediawijsheid. 
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