Een Social Work praktijkopdracht bij Eurus
Bij Eurus werken we continu aan zeer uiteenlopende en uitdagende participatie- en
opbouwwerktrajecten. Hierbij kunnen we jouw ondersteuning en inbreng goed gebruiken. Ben je op
zoek naar een afwisselende, dynamische en praktijkgerichte ervaringsplek, dan ben je bij ons van
harte welkom!
Eurus houdt zich sinds 2008 bezig met vernieuwend wijkwelzijn. Wij zijn de motor achter diverse
projecten waarbij welzijn veranderde in economisch wijkwelzijn. Ondernemerschap is hierbij een
belangrijke kernwaarde die zorgt voor de benodigde flexibiliteit in een wijk én kansen en
mogelijkheden biedt voor de afzonderlijke wijkbewoners.
Binnen de zeer uiteenlopende en uitdagende participatietrajecten voor verschillende
opdrachtgevers, hebben innovatie én kwaliteit hoge prioriteit en staat ‘de mens’ centraal. Om de
participatietrajecten optimaal te laten werken, hebben we de Methode Eurus ontwikkeld. Een
stappenplan gebaseerd op de vele ervaringen die we met participatietrajecten hebben. Dit passen
we ook toe bij trajecten voor de energietransitie. Ook op dit gebied is Eurus actief.
Bij Eurus houden we van een zakelijke aanpak van welzijnswerk. Voor ons betekent dit vooral dat we
ons houden aan gemaakte afspraken, dat we prijs- en tijdbewust zijn en dat we er zijn wanneer het
nodig is. Welzijnswerk en participatie houden zich namelijk niet aan kantooruren. Daarom luisteren
we altijd naar burgers en/of bewoners om te weten wanneer er wat kan gebeuren. Kortom, Eurus zet
alles in werking om welzijnswerk en participatietrajecten daadwerkelijk te laten accelereren.
Wij bieden
Vanaf 1 februari hebben we twee plekken beschikbaar voor een praktijkopdracht. Het gaat om 2
dagen in de week (16 uur), voor een periode van 3 maanden. Je bent in deze 3 maanden onderdeel
van een gezellig team en gaat samen met ons aan de slag voor de gemeente Apeldoorn. De
gemeente Apeldoorn wil namelijk een vitaliteitsagenda opstellen van diverse wijken om de buurten
en wijken vitaler te maken. Vanuit Eurus gaat we ophalen bij de bewoners wat zij belangrijk vinden
en wat zij willen bijdragen aan hun buurt/wijk. Deze informatie toetsen en verzamelen we en
verwerken we in een buurtagenda. Deze buurtagenda’s zijn uiteindelijk de input voor de
vitaliteitsagenda’s voor de gemeente Apeldoorn. Je krijgt bij ons de kans jezelf te ontwikkelen en te
ontdekken waar je sterke kanten liggen. We bieden een vergoeding van €50,00 per maand.
Interesse? Stuur een email met je motivatie en CV naar daniel@eurus.nl met als onderwerp
praktijkopdracht Apeldoorn. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact op.
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