Word jij onze nieuwe collega Stadstrainer?
Wij zoeken een nieuwe Stadstrainer. Je komt terecht in een klein team dat
met veel enthousiasme samen de schouders ergens onder zet en waar open
communicatie de standaard is. In eerste instantie zoeken we iemand tot
midden juli, daarna kijken we samen naar de mogelijkheden!
Wat is Stadstrainers
Stadstrainers vindt het belangrijk dat iedereen zich als mens gehoord en
gezien voelt, en het gevoel heeft ertoe te doen en de ruimte voelt om mee te
doen in de maatschappij. Daarom ontwikkelt en verkoopt Stadstrainers
sociale groepsinterventies op maat voor diverse doelgroepen. Bij zo’n
interventie laten we deelnemers op een interactieve manier (vaak via foto's)
hun eigen verhaal in beeld brengen en hun behoefte zichtbaar maken. Zo
helpen we mensen die het moeilijk vinden om hun behoeftes te verwoorden
zichzelf te laten zien, stil te staan bij hun dagelijks leven en voor zichzelf
stappen te formuleren voor de toekomst.
Ook werken we veel met professionals in de sociale sector, waarmee we in
hun werksituatie naar hun dagelijks werk kijken en via beeld en verhaal
uitdagen om individuele en gezamenlijke (in teamverband) doelen te stellen.
De doelgroep van deze bedrijven is direct of indirect onderdeel van dit proces.
Het doel is dat de professional weer weet waar zijn motivatie ligt en zich beter
in kan zetten voor zijn of haar cliënt.

Wat vinden wij belangrijk:
● Je kunt je kwetsbaar opstellen, bent oprecht geïnteresseerd in
anderen en beschikt over een groot empathisch vermogen.
● Je bent makkelijk in de omgang, en durft op mensen af te stappen.
● Je hebt MBO/HBO werk & denkniveau.
● Je bent flexibel en kunt goed organiseren.
● Je durft naast mensen te gaan staan, kunt luisteren, maar ook
mensen enthousiasmeren en geeft ze waar nodig een duwtje in de
rug.
● Je kunt zelfstandig werken, maar je bent een echte teamplayer.
● Je kunt oplossingsgericht denken.
● Schrijven? Dat doe je graag (en goed)!
● Je kent je eigen sterke en zwakke punten.
Het is een pré als:
● Je uit regio Rotterdam komt
● Je affiniteit hebt met Rotterdam Zuid
● Je ervaring hebt met het werken met ouderen
● Je ervaring hebt met het werken met kinderen en/of werken in het
onderwijs
● Je ervaring hebt met werken in de zorg of het welzijnswerk!
● Je om kunt gaan met vormgevingsprogramma’s
(Photoshop/Illustrator/Indesign), want we doen onze vormgeving
vaak zelf!
Wat we bieden:
● 16 tot 28 uur per week
● Fulltime salarisindicatie +/- €2250,- bruto
per maand. (-> 38 uur is fulltime) *
● Werken vanuit een leuk verzamelgebouwtje in een winkelpand in
Rotterdam Zuid met andere kleine sociale ondernemers en een
tuin
* Bij ruime ervaring in het sociale domein zijn arbeidsvoorwaarden
bespreekbaar.
Interesse! Stuur je sollicitatie naar info@stadstrainers.nl!

