2Live richt zich op jongeren tussen de 17 tot 25 jaar uit
verschillende doelgroepen, die binnen 2 jaar, klaargestoomd
willen worden om een zelfstandige positie binnen de
samenleving te verwerven. Dat wil zeggen met woonruimte,
een opleiding en zin om verder te leren of te werken. Bij het
ondersteunen van de jongeren staan wonen, werken/leren,
netwerkontwikkeling en vrijetijdsbesteding centraal. De
begeleiding wordt geboden op de woonlocaties (product
2Live), wanneer een jongere uitstroomt bieden wij nog
eventuele nazorg, dit noemen wij 2Go.

MEDEWERKER IN OPLEIDING/STAGIAIR (M/V)
Voor 32 uren p/w voor derdejaars HBO studenten Social Work
De locaties
2Live heeft zes locaties, in de Muntel Den Bosch is de grootste locatie met 20 bewoners. Op deze
locatie kunnen wij een stageplek aanbieden. Je komt dan te werken in een team van vier collega’s. Op
de locatie Muntel hebben we twee kantoren en een gesprek-/studeerruimte. Er worden diensten
gedraaid van 9:00-17:00 en van 13:00-21:00. Wanneer je stage bij 2Live komt lopen draai je
gemiddeld twee avonddiensten en twee dagdiensten per week.
Stagewerkzaamheden
In de eerste periode van je stage zal je vooral meekijken met je stagebegeleider en kleine taakjes
oppakken. In de tweede fase ga je meer zelfstandig doen onder toezicht van je stagebegeleider. Denk
hierbij aan de werkzaamheden: rapporteren, meedoen met gesprekken, jongeren helpen met taken en
vragen van jongeren beantwoorden. In de laatste fase ga je zelfstandig een jongere begeleiden. Dit
houdt in dat je zelf begeleidingsgesprekken gaat voeren, een toekomstplan gaat opstellen en
evalueren en contact hebt met betrokken partijen zoals de gemeente. Naast het begeleiden van een
jongere help je als stagiaire ook met pandbeheer, bijdrage aan een veilige leefomgeving, meedoen
met bewoners overleggen, toezien naleven van de huisregels en deelnemen aan werkgroepen.
Daarbij is er ruimte voor eigen invulling zoals samen met jongeren gaan sporten of koken.
Wij bieden
Een stagebegeleider met wie je de meeste diensten samen draait en die jou ondersteunt in je
ontwikkelingsproces. Daarnaast draai je diensten met andere collega’s in een superleuk team en mag
je deelnemen aan overleggen en deskundigheidsbevordering. Als stagiaire krijg je een maandelijkse
stagevergoeding van 250 euro bruto.
Profiel
Opleiding: Social Work
Leeftijdseis: minimaal 21 jaar
• Enthousiasme voor én affiniteit met de doelgroep
• Initiatiefrijk en out-reachend werken
• Flexibel, creatief, gevoel voor humor, actief en in voor een uitdaging
• Zelfstandig zijn (zelfstandig wonen of in elk geval je eigen zaken goed kunnen regelen en alle
praktische vaardigheden beheersen)
• Bereid een VOG aan te vragen
Nieuwsgierig geworden?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het algemene nummer van 2Live: 073-7114230 of
met onze stagebegeleider Roel van Dijk: 06 38 07 49 27. Sollicitaties kunnen gestuurd worden naar
roel@2live.nl. Informatie over 2Live is te vinden op www.2live.nl.

