VACATURE:
TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE STAGE BIJ HET JIP
Voor schooljaar 2019-2020 zoeken we per september een enthousiaste HBO-stagiair Toegepaste Psychologie, met affiniteit voor de doelgroep Jeugd, voor
een praktijkstage van (bij voorkeur) 6 maanden.

Over ons
JIP Haaglanden biedt advies en informatie aan jongeren van 12 t/m 27 jaar. Over alle onderwerpen die spelen bij het opgroeien in de stad.
Thema’s waar de meeste vragen over worden gesteld zijn: wonen, geldzaken en seksualiteit. Elke werkdag hebben we inloopspreekuur.
Daarnaast kunnen jongeren (en hun ouders of professionals) ons bereiken via telefoon, e-mail, de website en WhatsApp. We werken samen met veel
maatschappelijke partners en sommigen van hen houden speciale spreekuren bij ons op het JIP. Denk hierbij aan het Loket Jonge Moeders, de Jongeren
Rechtswinkel en het Centrum Seksuele Gezondheid.

Jouw stage
Je ondersteunt het JIP door onderzoek te doen onder onze doelgroep en door een adviserende rol in te nemen. Het JIP heeft de ambitie om haar
dienstverlening meer onder de aandacht te gaan brengen bij werkgevers. Werkgevers hebben een sterk signalerende rol en kunnen vroegtijdig ingrijpen als
jonge werknemers problemen ervaren. Als professional in opleiding ga jij opzoek naar de signalen vanuit de praktijk. Vervolgens stel je een plan van aanpak op
waarmee het JIP een antwoord kan bieden op de geconstateerde signalen. Tot slot maak je een begin met de uitvoering van jouw plan van aanpak en ga je aan
de slag met jonge werknemers. Denken in oplossingen en mogelijkheden staan hierbij centraal.
Daarnaast zal je ook een rol spelen in de basiswerkzaamheden van het JIP, zoals het voeren van de baliegesprekken met jongeren. Tijdens de gesprekken met
jongeren, zowel face-to-face als via de telefoon kan je jouw geleerde gesprekstechnieken in de praktijk gaan brengen.
Andere taken die aan bod komen:
•

Voorlichtingen maken en geven op middelbare scholen en in het mbo

•

Werken aan de sociale kaart en werken aan je netwerk-skills

•

Projecten organiseren en uitvoeren

•

Schrijven van teksten voor de website

•

Social Media skills ontwikkelen

Wat we jou bieden
Je komt te werken in een jong en enthousiast team. Er hangt een informele en ontspannen werksfeer, waarbij er veel oog en ruimte is voor jouw talenten en
ontwikkeling. Je werkt in een klein team wat je taken afwisselend en uitdagend maakt.
Je kunt elke week twee uur werken aan verslagen die met je stage te maken hebben en we bieden een bruto stagevergoeding van 125 euro per maand bij 32
uur per week.

Matchen we?
•

Je volgt de opleiding Toegepaste Psychologie. Ga voordat je gaat solliciteren bij je opleiding na of zij een stage bij het JIP goedkeuren;

•
Je loopt minimaal 3 dagen per week stage. Op maandag ben je aanwezig i.v.m. het teamoverleg. Wij stellen dit als voorwaarde, omdat wij het
belangrijk vinden dat stagiaires hierbij aanwezig zijn;
•

Je bent enthousiast, toont initiatief, kunt zelfstandig werken en vindt het leuk om met jongeren te werken.

Solliciteer!
Is je interesse na het lezen van deze informatie alleen maar gegroeid? Laat ons dit dan weten door een sollicitatiebrief en CV te sturen naar
info@jiphaaglanden.nl. We waarderen het enorm als je jezelf ook even voorstelt in een korte vlog.

