Vacature Stage 2021/2022
Stagiair gezocht
Ben jij die spin-in-het-web met organisatietalent? De Slinger is een maatschappelijke organisatie met een
ondernemend karakter. We hopen dat jij het fijn vindt om zelfstandig te werken. Je krijgt heel veel vrijheid
maar dat vraagt ook wel heel veel initiatief van jouw kant. Weet je nog niet of je bij een maatschappelijke
organisatie of liever in een bedrijf wilt werken? Bij ons kun je bij beide je netwerk vergroten.
De Slinger Hengelo
Met inzet van het bedrijfsleven helpt De Slinger Hengelo maatschappelijke organisaties bij het realiseren van
hun projecten en initiatieven. De Slinger Hengelo vervult daarbij een makelaarsrol en probeert de partijen
met elkaar in contact te brengen. Om hun maatschappelijke gezicht te tonen willen bedrijven graag
ondersteuning bieden in de vorm van diensten, expertise, menskracht of middelen.
Plek in de organisatie
De Slinger is een stichting met bestuursleden uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De
projectleider, aangesteld door het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering. De Slinger kent verder een
team met vrijwilligers en stagiaires. Binnen het team is er plek voor 1 HBO stagiair, 3e leerjaar Social Work.
De stagiaire werkt nauw samen met het team, maar wordt begeleid door de projectleider. De stagiaire heeft
veel vrijheid in handelen en zelf ontwikkelingen van projecten en/of ideeën, wel altijd in samenspraak met
het team (mede afhankelijk van de leerdoelen). De stagiaire zal kennis maken met de organisatie en
aanwezig zijn bij de teamvergaderingen en andere overlegvormen. We verwachten van de stagiaire veel
fysiek op ons kantoor aanwezig te zijn. Als corona ons weer verplicht tot thuiswerken, dan is er een strak
rooster zodat er nooit meer dan 3 mensen op kantoor zijn, de voorkeur heeft dat de stagiaire hier actief aan
meedoet.
Taakomschrijving stagiaire
Als stagiaire heb je heel veel vrijheid om aan je competenties te werken, uiteraard in overleg met het
Slingerteam, de collega’s. De vraag aan de stagiaire is vooral gericht op het netwerken, organiseren en
verbindingen leggen. Wat wil jij leren?
Hieronder een opsomming van wat kan, maar niet wat moet:
• Spin-in-het-web, samenwerken met alle collega’s in ons Slingerteam;
• Onderhouden van contacten met de partners (bedrijven en maatschappelijke organisaties) van De
Slinger Hengelo;
• Maatschappelijke organisaties helpen met het formuleren van de vraag op de online Slingerbeurs;
• Bedrijven helpen met het formuleren van het aanbod op de online Slingerbeurs;
• Leggen van verbindingen tussen maatschappelijke organisaties en bedrijven (matches maken);
• Mede ontwikkelen en onderhouden van contact met meervoudige matches voor de Hengelose
samenleving ism een MatchMaker uit ons team vrijwilligers;
• Mede vormgeven van de follow-up van de matches online Slingerbeurs;
• Mede organiseren van de Slingerbijeenkomsten;
• Voorbereidende werkzaamheden voor De Hengelose Slingerdag;
• In overleg kan er ook taken bij onze relaties uitgevoerd worden (passend bij de leerdoelen).
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