STAGE VACATURE RealStars studenten-coördinator (24-32 uur)
Gezocht: Enthousiaste stagiair met organisatietalent en hart voor jongeren
Opleidingsniveau: hbo/wo
Start: februari 2022 (6 maanden)
Jouw rol bij RealStars:
Vanaf februari 2022 zijn wij op zoek naar een stagiair die zich 24-32 uur per week wil inzetten voor
ons splinternieuwe MDT-project RealStars. MDT staat voor Maatschappelijke Diensttijd. MDT is een
mogelijkheid voor jongeren om werk- en levenservaring op te doen doormiddels vrijwilligerswerk. Bij
RealStars zetten wij jongeren in groepjes in om samen aan een product of dienst te werken met
maatschappelijke waarde. We zijn actief binnen vier domeinen: zorg, politiek, commercieel of
cultuur. De deelnemers van RealStars zijn scholieren van het Driestar College die vrijwillig, maar wel
onder schooltijd, deelnemen aan dit project. In totaal zijn er circa 7 Realstars-groepjes per half jaar.
Elk RealStars-groepje bestaat uit 5 scholieren en 2 buddy’s (mbo-studenten). De buddy’s coachen
hun RealStars-groepje en zorgen voor een fijne sfeer. Hierbij worden ze begeleid door jou, de
RealStar studenten-coördinator.
Wil jij ervaring op doen op het gebied van coaching en projectmanagement en heb je een hart voor
jongeren? Dan zou dit zo maar jouw ideale stageplek kunnen zijn.
Jouw taken als RealStars studentecoördinator:
•

•
•
•

In deze stage staat teamwerk voorop: Je werkt nauw samen met het team en je bent het
eerste aanspreekpunt voor de RealStars buddy’s. Je coacht, organiseert intervisies en schrijft
beoordelingen.
Deze stage biedt jou de mogelijkheid aan je leiderschap skills te werken. Je krijgt
verantwoordelijkheid en ruimte om je eigen ideeën te realiseren.
Je onderhoudt het professionele netwerk van dit project: samenwerkingspartners,
organisaties, scholen en experten breng jij bij elkaar.
Je wordt aangestuurd door onze projectleider en je werkt nauw samen met onze
jongerenwerker.

Ben jij de ideale kandidaat?
•
•
•
•
•

Je bent positief en oplossingsgericht. Je kan goed het overzicht houden en anderen
enthousiasmeren.
Je maakt makkelijk contact met jongeren. Je bent begripvol maar zo nodig kan je op een
goede manier feedback geven.
Je bent een teamspeler die ook goed zelfstandig kan werken.
Je bent breed geïnteresseerd in maatschappelijke thema’s.
Ervaring in vrijwilligerswerk is een pré.

Enthousiast? Solliciteer dan direct door je motivatiebrief (of film of andere creatieve uitbarsting) en
CV te mailen naar Sarah: sarah@samenvoorgoud.nl.

