VACATURE FULLTIME STUDENTEN
ELANCE Academy
ELANCE Academy brengt meiden en vrouwen uit allerlei leefwerelden met
verschillende talenten bij elkaar. We geloven in ontwikkeling door middel van
coaching en verbinding, zodat jonge vrouwen versterkt worden om hun ambities
waar te maken.

TEAMCOACH of Coach+
Je ondersteunt de projectcoördinator en bent medeverantwoordelijk voor de invulling en
coördinatie van een van de coachingsprogramma’s. Als teamcoach begeleid je meerdere
coaches (tweedejaars hbo of mbo- studenten). Jij bent het eerste aanspreekpunt van de
coaches en je begeleidt hen in de coaching met hun meiden. Als coach+ coach je meiden
met meer complexere hulpvragen en/of ga je meedenken in de uitvoering van
groepsprogramma’s. Ten alle tijden coach je in ieder geval een meisje.
Tijdens je stage bouw je een groot netwerk op binnen hulpverlening en jeugdpreventie. Je
bent onderdeel van het ELANCE team en samen hebben wij de missie om ELANCE Academy
neer te zetten als dé meidenorganisatie van Nederland.

10 - 12 jaar

12 - 18 jaar

18 - 27 jaar

18 - 27 jaar

Kijk voor meer informatie over de programma’s op www.elanceacademy.nl

MOGELIJKE VERANTWOORDELIJKHEDEN
●

Je begeleidt jouw team van coaches bij het vormgeven van hun coachingstraject;

●

Je coacht een of meerdere meisjes, ondersteunt haar in de ontwikkeling en
onderhoudt contact met ouders en de betrokken professionals (netwerk). Dit kunnen
ook meiden zijn met kleine, maar ook complexere hulpvragen;

●

Je denkt mee over de inhoud en ontwikkeling van de programma’s;

●

Je ondersteunt de jaarplanning en zorgt ervoor dat iedereen de afspraken nakomt;

●

Je bent de vertrouwenspersoon van de coaches en meisjes en onderhoudt
regelmatig contact met de koppels;

●

Je bouwt een netwerk op met partners (scholen, partners, jongerenwerk,
hulpverleningsorganisaties etc.);

●

Je hebt wekelijks teamoverleg over de voortgang van het project en de trajecten van
de meiden;

●

Je voert groepsprogramma’s uit;

●

Je wordt binnen jouw team aandachtsfunctionaris binnen een bepaald thema
(bijvoorbeeld armoede, signalering, redactie etc.);

●

Je hebt een signalerende functie, voor de voortgang van het project, coaches en
meisjes en grijpt direct in waar nodig.

WIE BEN JIJ?
●

Je bent derdejaars/vierdejaars HBO student en volgt een sociale opleiding;

●

Je bent zelfstandig en creatief in het organiseren van activiteiten voor meiden en
jonge vrouwen;

●

Je kunt werken in een organisatie en project dat nog volop in ontwikkeling is;

●

Je bent proactief, sterk in het leggen van relaties en het verbinden van mensen;

●

Je kunt je verplaatsen in verschillende culturen, identiteiten en situaties;

●

Je bent bereid om op onregelmatige tijden te werken;

●

Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal (spraak en geschrift);

●

Je bent ambitieus en enthousiast om te werken aan je ontwikkeling;

●

Je hebt affiniteit met de doelgroep (kwetsbare meisjes en jonge vrouwen);

●

Je bent flexibel en multi-inzetbaar.

WAT BIEDT ELANCE?
Een stageovereenkomst voor een periode van een (half) jaar, minimaal 24 uur per week
(voorkeur voor 32 uur). We werken samen in een informele sfeer waar veel ruimte is voor
initiatief, persoonlijke ontwikkeling en groei. Je maakt onderdeel uit van een enthousiast
team en netwerk van inspirerende vrouwen.
Aan het begin van je stage word je opgeleid tot ELANCE coach. Dit bestaat uit een online
training en een tweedaagse fysieke training. Gedurende het jaar krijg je intensieve
begeleiding en training om je coachingskwaliteiten en -talenten verder te ontwikkelen. Als
ELANCE coach ben je niet alleen een belangrijk rolmodel voor de meiden, je krijgt ook de
kans om je netwerk te vergroten tijdens de interactieve ELANCE events.
Bij het afronden van je stage, ontvang je het certificaat ELANCE Coach. Tevens biedt ELANCE
toppers de mogelijkheid om na de stage (betaald) actief te blijven binnen de organisatie.

GEÏNTERESSEERD?
Stuur een mail met motivatiebrief en cv naar:
Locatie Amsterdam: pascale@elanceacademy.nl
Locatie Den Haag: nikki.bos@elanceacademy.nl

CONTACT EN LOCATIE
Hoofdkantoor Amsterdam:
Bos en Lommerplein 281
1055 RW, Amsterdam
Postadres:

Kantoor Den Haag:

Marius van Bouwdijk

Koninginnegracht 15

Bastiaansestraat 30

2514 AB, Den Haag

1054 SP, Amsterdam

