Young Amsterdam is op zoek naar een: Hbo-stagiaire
(jongerenparticipatiecoach)
Ben jij zelfstandig, sociaal maatschappelijk betrokken en houd jij van werken met de
doelgroep jongeren? Ben jij creatief en houd jij van uitdagingen? Dan is stagelopen bij
Young Amsterdam iets voor jou!!
Het team van Young Amsterdam bestaat voornamelijk alleen uit jongeren/Young professionals die
verschillende programma’s voor en door jongeren laten opzetten en uitvoeren. Programma’s gaan vaak over
thema’s en onderwerpen die jongeren zelf belangrijk vinden. Young Amsterdam is een organisatie die graag
wil blijven ontwikkelen en staan altijd open voor verandering. Ook als het gaat om de stem van jongeren
proberen wij daar op welk manier dan ook een bijdrage te leveren. Wij zijn daarom ook betrokken en actief op
het gebied van het vertegenwoordigen van de stem van de Amsterdamse jongeren. Dit gebeurt zowel stedelijk
als landelijk.

De functie

Je wordt stagiaire jongerenparticipatie-coach Dit betekent dat je ook met vrijwilligers gaat samenwerken. Ook
zul je mbo-stagiaires gaan begeleiden. Je gaat samen met het team kijken naar de behoeftes van jongeren uit
de wijk/stad. Onze programma’s sluiten aan op vragen of ideeën die jongeren hebben. Je speelt hierop in en
verzorgt leuke programma’s waar de ontmoeting centraal staat. Zo ga jij met het team opzoek naar een
oplossing of het organiseren van bijvoorbeeld een activiteit. Young Amsterdam is een organisatie met veel
maatschappelijke partners, er zijn dus veel mogelijkheden om samen met hen samen te werken en zo ook
jouw netwerk uit te breiden.

Het profiel
Dit is een vacature voor 16 - 32 uur per week
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Je doet een opleiding in de sociaal maatschappelijke sector
Je bent beschikbaar voor minimaal 6 maanden.
Je houdt van werken met de doelgroep jongeren
Je bent creatief, nieuwsgierig en zelfstandig
Je ziet talenten, ontwikkelingen en kansen
Je hebt affiniteit met jongeren en je kan inspelen op de trends bij jongeren
Je vindt het leuk om jongeren één op één te begeleiden
Je bent ondernemend, initiatiefrijk en durft je handen uit de mouwen te steken
Je bent in staat om plannen te ontwikkelen en uit te schrijven
Je maakt gemakkelijk contact zowel met de doelgroep als met de samenwerkingspartners en je bent
een bruggenbouwer.

Over Young Amsterdam
Iedereen is welkom en er is bij Young Amsterdam altijd wat te doen!
Young Amsterdam is een betrokken, ondernemende organisatie in het sociaal domein. Onze missie is het
realiseren van een inclusieve samenleving, een samenleving waar iedereen ertoe doet en mee kan doen.
Young Amsterdam is een organisatie voor jongeren van 16 tot 27 jaar. Samen met jongeren zetten wij ons in
voor zaken die belangrijk voor jongeren zijn. Wij zorgen ervoor dat jongeren een plek krijgen waar zij zich
kunnen ontwikkelen, eigen projecten kunnen organiseren, kunnen netwerken, zich thuis kunnen voelen en in
contact kunnen komen met andere jongeren. Hiertoe vindt, bindt en verbindt Young Amsterdam. Op basis van
talenten en mogelijkheden stimuleren wij jongeren om het beste uit zichzelf te halen.
Wij bieden
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•

Een gezellige werksfeer +++++
Unieke mogelijkheid om ervaring op te doen op gebied van jongerenparticipatie
De mogelijkheid om kennis te maken met het sociaal netwerk
De mogelijkheid om verschillende vaardigheden te ontwikkelen, je netwerk uitbreiden, leren coachen,
programmeren en natuurlijk jouw horizon verbreden
Je krijgt de vrijheid en ruimte om de organisatie eigen te maken. Zo krijg je de ruimte om jouw eigen
ideeën te realiseren, je talent en passie ontdekken of juist deze verder ontwikkelen.
Ervaring opdoen met het leiden van projecten
Workshops en trainingen
Je krijgt van ons de vrijheid en mogelijkheid om met verantwoordelijkheden om te gaan.

Stuur je motivatie en cv naar: stage@youngamsterdam.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Yasmine of Mourad 06-12294903

Check ook: www.youngamsterdam.nl of Insta: Youngamsterdam020

