‘Tijdens mijn periode bij
Stichting Welzijn Diemen heb
ik naast veel geleerd, ook veel
plezier gehad. Bij het
ontwerpen van mijn
peuterprogramma, had ik de
vrijheid om mijn eigen talenten
in te zetten. Doormiddel
van eigen
geschreven kinderliedjes, samen
met de muppets heb ik leren voor
de peuters echt leuk gemaakt.
En dan een grote glimlach op de
gezichten van de kinderen,
omdat wat jij verzon leuk was’.
(Laniek, Teamleader
Talentontwikkeling)

STICHTING
WELZIJN DIEMEN

Stageplaatsen!
Over ons

lLna

Het onderwijs en welzijn verandert snel. Als praktijkopleider van verschillende HBO
opleidingen bereiden wij onze stagiaires voor op de mogelijkheden van de toekomst. Dit
doen wij door het begeleiden van talentvolle stagiaires op het gebied van educatie, theater,
entertainment, onderzoek en coaching. Als stagiaire binnen Stichting Welzijn Diemen, krijg
jij de mogelijkheid om jouw unieke talenten in te zetten bij het ontwikkelen van jouw eigen
maatschappelijke project.

S

Talentontwikkeling is een project van Stichting Welzijn Diemen dat educatieve naschoolse
programma’s organiseert voor basisscholen in Diemen. De focus ligt hierbij op het stimuleren
van creatieve en sociale vaardigheden in een speelse setting. Sinds dit jaar organiseert
Talentontwikkeling ook voorschoolse activiteiten voor peuters van 2,5 tot 4 jaar.

TEAMLEADER
TALENTONTWIKKELING

TAKEN EN
WERKZAAMHEDEN
o Jij ontwikkelt, organiseert
en begeleidt educatieve
naschoolse programma's

TALENTONTONTWIKKELING/SWD

o

o

o
o

Jij bent mede verantwoordelijk
voor de invulling en organisatie
van het totale naschoolse
programma van
Talentontwikkeling
Jij geeft invulling aan
teamdagen m.b.t. onderzoek,
pedagogisch handelen.
Jij hebt wekelijks overleg met
teamleiders en begeleiders
Jij doet onderzoek naar
pedagogische thema’s
WIE ZOEKEN WIJ?
Heb jij een ondernemende
houding? Wil jij anderen in hun
kracht zetten? Wil jij de vrijheid
om jouw eigen creatieve
ideeën te kunnen bedenken en
uitvoeren? Wil jij kinderen een
betere richting geven op weg
naar de toekomst door het
ontdekken van hun talenten en
kwaliteiten?
DAN ZOEKEN WIJ JOU!

(Noor, Teamleader
Talentontwikkeling)

SOLLICITEER!

3E JAARS PEDAGOGIEK

FUNCTIEOMSCHRIJIVING
Als Teamleader
S
Talentontwikkeling, vorm jij
samen met andere
derdejaars stagiaires het
management van het project
Talentontwikkeling. Jij bent
medeverantwoordelijk voor
een goed pedagogisch
beleid. Jij begeleidt
medestagiaires met
onderzoek en bewaakt de
samenwerking gedurende
een reeks van activiteiten.
Daarnaast ben jij de
creatieve motor van het
project. Jij ben het eerste
aanspreekpunt voor de
projectcoördinator en
projectbegeleiders.

‘Tijdens mijn periode
bij Stichting Welzijn
Diemen heb ik niet
alleen geleerd om
kinderen in hun
kracht te zetten, maar
ook eerste en
tweedejaars studenten
door hen te coachen,
ondersteunen, uit te
gaan van iemands
kwaliteiten en samen
te werken.’

ARBEIDSVOORWAARDEN
 Veel ruimte voor persoonlijke
ontwikkeling
 Vrijheid om jouw eigen talenten
te kunnen ontdekken
 Betrokken begeleiders en goede
koppeling tussen theorie en
praktijk
 Leerzame en unieke ervaring.
 Stagevergoeding van €150,- en
vrij tijdens de schoolvakanties

Vergeet niet jouw
motivatie en cv in
te sturen!
STUUR JOUW GEGEVENS NAAR
ONS WERVING- EN SELECTIETEAM:
M.SEMELEER@WELZIJNDIEMEN.NL

OF MELD JE AAN VOOR ONZE
MATCHINGDAG!
WOENSDAG 24 MEI 2017 (10:00 – 15:00 UUR
(AANMELDEN OP WWW.WELZIJNDIEMEN.NL, KOPJE
KINDEREN – TALENTONTWIKKELING – STAGE –
VACATURES)

OP ONZE WEBSITE ONDER KOPJE
TALENTONTWIKKELING VIND JE LEUKE
FOTO’S, FILMPJES EN ANDERE INFO.

WWW.WELZIJNDIEMEN.NL

