Profiel stage Ontmoetingsruimte/werkgroepen/infonamiddagen
Voorstelling
De Lage Drempel is een ‘vereniging waar armen het woord nemen’ te Mechelen. Deze
vrijwilligersvereniging is 5 halve dagen per week open. Tijdens die ontmoetingsmomenten
bieden we kansarmen een warme plek en luisterend oor. Daarnaast organiseren we heel wat
vormende, ontspannende en versterkende activiteiten.
Taken: Ontmoetingsruimte







Je helpt waar nodig de vaste vrijwilligers tijdens de ontmoetingsmomenten
Je bent een aanspreekpunt voor bezoekers en kan vanuit een open houding (presentiemethodiek) in gesprek gaan met hen, je kan een luisterend oor bieden en werkt
vertrouwelijk
Je ondersteunt de organisatie bij interne en externe activiteiten
Je kan een uitnodigende affiche (in de taal van de bezoekers) maken en staat mee in voor de
inschrijvingslijsten van allerhande activiteiten, basiskennis van Word/Excel is hiervoor vereist
Je wordt ingeschakeld voor administratieve en logistieke ondersteuning (permanentie,
telefoons opnemen, mails versturen, groepen ontvangen, koffie zetten, afwassen, ..e.d.)
Taken: Werkgroepen en infonamiddagen



Je bent tijdens je stage actief lid van minstens één interne werkgroep (bv. communicatie, cultuur,
tuinproject,…) en kan een helder verslag schrijven



Iedere donderdag organiseren we infonamiddagen voor de bezoekers. Je wordt nauw betrokken
bij de voorbereiding, begeleiding en verslaggeving .



Tijdens je stage krijg je de kans om mee te gaan naar relevante vormingen en externe
vergaderingen. Zowel lokaal als binnen het Netwerk Tegen Armoede. Je krijgt snel zicht op de
sociale kaart van Mechelen.

Profiel













Je bent een teamplayer en all-rounder
Je hebt goede sociale vaardigheden
Je legt vlot contact met een zeer diverse doelgroep
Je staat open voor de leefwereld van kansarmen
Je bent een goede planner
Je bent nauwkeurig
Je bent zelfstandig
Je bent gepassioneerd door het werken met mensen
Je kan een helder verslag schrijven
Je hebt een vlotte pen
Je bent flexibel en kan ook al eens een avond of weekenddag stage doen
Je beheerst de Office pakketten: word en excel
Periode en locatie

 De periode voor deze stage loopt in het voorjaar of najaar.




De minimumperiode hiervoor is +/- 3 maanden. De Lage Drempel biedt een
gevarieerde en voltijdse (38u/week) stageplaats met flexibele werkuren.
Je werkt binnen een dynamisch en klein team waarbij je inbreng erg geapprecieerd
wordt.
Meestal werk je in Mechelen. Soms heb je een kleine verplaatsing
Solliciteren





Contactpersoon: coördinator DLD: Steven Van haegenberg
Stuur een e-mail met je cv en korte motivatiebrief naar delagedrempel@telenet.be
Kandidaten zullen eerstdaags worden uitgenodigd voor een verkennend gesprek met
één of meerdere personen van het dagelijks bestuur.
Opleidingen



Je studeert sociaal cultureel werk, orthopedagogie of een andere relevante opleiding.

