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U Centraal is een stedelijke welzijnsorganisatie in Utrecht. Beroepskrachten en vrijwilligers bieden
informatie, advies, contact en praktische hulp. U Centraal wijst de weg aan iedereen die woont,
werkt of zorgt in Utrecht. Ook ondersteunt U Centraal andere professionals met expertise rond een
aantal thema's.

GEVRAAGD

Stagiair(e) sociaal raadsman of -vrouw 3e jaars SJD voor 32 uur
Voor het studiejaar 2018 - 2019 zijn wij voor de periode februari 2018 t/m januari 2019 op zoek naar
studenten sociaal juridische dienstverlening voor 32 uur per week.
Als stagiair(e) sociaal raadsman of -vrouw zie je niet alleen je eigen klanten, maar ondersteun je ook
collega’s uit andere teams die een vraag of probleem hebben in het kader van voorzieningen, wetten
en regelingen. Er komen veel verschillende rechtsgebieden aan bod, bijvoorbeeld: sociale
zekerheidsrecht, belastingen, wonen, consumentenzaken, WMO, schulden, financiële voorzieningen
etc.
Functie inhoud:
- Het zelfstandig voeren van advies- en informatiegesprekken.
- Deelnemen aan vergaderingen.
- Meedenken over beleid.
- Het bijwonen van scholingen over o.a. sociaal juridische thema’s.
- Meedraaien met afspraken, zowel individueel als in groepsverband.
- Het op peil houden van documentatie.
- Het uitzoeken van juridische kwesties.
Functie eisen:
- Willen inzetten voor de zelfredzaamheid en zelfverantwoordelijkheid van de cliënt.
- Kunnen inleven in de situatie van de cliënt en diens mogelijkheden en beperkingen.
- Bereid zijn initiatieven te nemen ter verbeteringen van het werkproces binnen het team.
- Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
- Opleiding HBO-SJD, in het bezit van propedeuse.
- Kennis van en inzicht in wet- en regelgeving.
- Stagewaardig.
Dit bieden wij:
- Een leerzame en interessante stageplaats met begeleiding waarbij je met meerdere
stagiaires en vrijwilligers in een gezellig team werkt. Uitgangspunten als eigen kracht, het
versterken van sociale netwerken, de samenwerking tussen hulpvragers, mantelzorgers,
professionals en vrijwilligers; bij U Centraal is deze manier van werken het uitgangspunt
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U Centraal biedt stagiairs de mogelijkheid om intern scholingen te volgen op het gebied van
wetten, regelingen en voorzieningen
U Centraal organiseert stagebijeenkomsten, organiseert de begeleiding en levert de
stagecoördinatie
Stagelopen bij U Centraal is afwisselend, uitdagend en leerzaam.
Een werkweek van 32 uur verdeeld over vier dagen.
Een stagevergoeding van 200 euro bruto per maand (op basis van 32 uur)

De sociaal raadslieden zijn ondergebracht in de teams informatie en advies (I&A) van de buurtteams.
Er zijn in totaal 18 buurtteams verspreid over de hele stad. Het I&A team bestaat uit één of twee
sociaal raadslieden, een aantal vrijwilligers en één of meerdere stagiaires SJD.
U Centraal vindt het belangrijk dat medewerkers en stagiairs van allerlei culturele achtergronden zich
er thuis voelen. De organisatie is zo plat mogelijk, verantwoordelijkheden liggen zo laag mogelijk in
de organisatie. Mensen krijgen dus ruimte voor initiatief. We combineren een informele sfeer met
een bedrijfsmatige, professionele bedrijfsvoering.
Meer informatie:
Mail je vraag naar stagelopen@u-centraal.nl. We krijgen veel vragen binnen van studenten die stage
willen lopen, vandaar dat we een voorkeur hebben voor communicatie per e-mail.
Solliciteren:
Stuur je sollicitatiebrief, voorzien van een recent CV, per e-mail naar
stagelopen@u-centraal.nl o.v.v. vacaturenummer VAC-UC-2018-Stagesociaalraadslieden

Meer informatie over U Centraal en de buurtteams:
www.u-centraal.nl
www.buurteamsutrecht.nl
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