Welkom bij DOCK!
Ben jij op zoek naar een uitdagende stage, waarbij je je maatschappelijk inzet voor jong en oud en waar geen
enkele dag hetzelfde is? Dan ben je bij DOCK bij het juiste adres.
DOCK Utrecht is een sociaal makelorganisatie. Wij ondersteunen Utrechtse inwoners om zelf actief aan de slag
te gaan of gezamenlijke activiteiten te organiseren om de wijken in de stad nog levendiger te maken.
Je loopt stage als sociaal makelaar bij DOCK. Je ondersteunt bewoners bij hun vraag of initiatief op
verschillende locaties, zoals in een buurtcentrum, speeltuin of op straat.
Een aantal voorbeelden van stagemogelijkheden zijn:
Samen in de Stad
Inwoners van Utrecht
willen het liefst in hun eigen
Streetsport
Wijkkinderraad
huis blijven wonen hoe oud
Organiseer jij met sociaal
Bespreek jij met kinderen hoe hun
zij ook zijn. Help jij hen bij
makelaars van DOCK en in
ideale vreedzame school of wijk eruit
het versterken van hun
samenwerking met SportUtrecht
ziet? Via de Kinderraad bespreken we
sociale netwerk, zodat
gratis sportactiviteiten?
thema's als democratie en
deze wens in vervulling
Zo help je kinderen het plezier
burgerschap.
gaat?
van bewegen ontdekken.
Kinderen bedenken een plan en voeren
de actie uit om hun steentje te kunnen
Welzijn op Recept
bijdragen. Zo maken zij hun eigen wijk
Lekker in je vel zitten is
nog leuker, schoner en/of levendiger.
belangrijk. Een bewoner met een
Kom jij hun helpen bij dit proces?
verwijzing voor welzijn gaat
samen met een sociaal makelaar
op zoek naar activiteiten of
ontmoetingsplekken die energie
geven. Denk jij mee?
Ketenstage
Wij zijn op zoek naar tweedejaars studenten
van de HBO-opleiding Social Work die een heel
schooljaar praktijkervaring opdoen bij twee verschillende
organisaties. De ene stagedag is bij Handjehelpen en de
andere stagedag bij DOCK Utrecht.
Zo doe je ervaring op met diverse doelgroepen en krijg je
te maken met verschillende hulpvragen.
Een sociaal makelaar van DOCK ondersteunt jou bij jouw
werk en geeft je advies bij groepsopdrachten van vakken
als: sociale rechtvaardigheid en sociale veiligheid.
Deze ketenstage is een samenwerkingsverband met
Hogeschool Utrecht, Handjehelpen en DOCK.

Sociaal beheer in het
buurtcentrum
Jij begeleidt samen met de
sociaal beheerder verschillende
groepen en vrijwilligers in het
pand, en ondersteunt bij
Afstudeeronderzoek
initiatieven
Voer jij in samenspraak
van bewoners.
met sociaal makelaars
jouw afstudeeronderzoek uit bij DOCK?

DOCK werkt samen met:
MBO Sociaal werk - niveau 4
MBO marketing en communicatie - niveau 4
MBO Allround medewerker facilitaire dienstverlening
(sociaal beheer)
HBO Social Work
HBO Ecologische Pedagogiek
HBO Vaktherapie
HBO Toegepaste Psychologie
Utrechtse School voor Bestuurs & Organisatiewetenschap

DOCK is op zoek naar jou:
·Een enthousiaste student,
iemand waar wij op kunnen rekenen,
met een gedreven persoonlijkheid,
·uitstekende sociale vaardigheden,
creatief,
improvisatievermogen,
oplossingsgericht,
·flexibel,
klantgericht,
een dienstverlenende instelling,
·goede mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheden
·en bereid om een VOG
aan te vragen.

DOCK biedt :
·Een uitdagende stageplek in een
dynamische omgeving
·Ruimte voor eigen inbreng en
initiatieven
·Goede begeleiding
Trainingen

Contactgegevens
Ben je geïnteresseerd in een stage bij DOCK
Utrecht, stuur je CV, motivatiebrief en de
dagen dat je beschikbaar bent naar:
Sushma Bhatti
E: sbhatti@dock.nl
T: 06 34 65 88 45
W: www.dock.nl

