Het Papageno Huis in Laren zoekt per zo spoedig mogelijk een derde- of vierdejaars HBO-student
communicatie, cross-media, en/of sociaal-pedagogische hulpverlening

Communicatietalent (1 of 2 stagiaires)
met affiniteit met autisme

Waar kom je te werken?
Je werkplek is het Papageno Huis in Laren, dat is een groot huis waar jongeren en jong-volwassenen met
autisme terecht kunnen voor activiteiten, dagbesteding en werkervaringsprogramma’s. Alle zorg gebeurt onder
leiding van de medewerkers van ’s Heeren Loo. Samen met inhoudelijke experts en veel vrijwilligers zorgen zij
voor een veilige omgeving waarin leren en ontwikkelen het uitgangspunt is. In het huis zijn appartementen
ondergebracht waar 12 jongeren leren zo zelfstandig mogelijk te wonen. Daarnaast komen circa zestig
jongeren voor dagbesteding naar het huis. De bewoners en de dagbesteders werken in de horeca, kunnen
meedoen aan toneellessen of kickboksen of zijn juist muzikaal of creatief bezig. Het is een levendig huis. Er is
een restaurant - met terras - waar bezoekers genieten van koffie met ‘appeltaart van het huis’ of juist van een
vers bereide lunch. Daarnaast zijn er in de muziekzaal wekelijks optredens en worden er in het huis regelmatig
exposities en bijeenkomsten georganiseerd.

Wat ga je doen?
Je gaat ons helpen bij onze communicatie in de breedste zin van het woord. Als tekstschrijver, vormgever en
(mede)organisator.
Wat doe je concreet?
Je maakt een welkomstboekje voor nieuwe bewoners, dagbesteders en hun ouders/verzorgers
Je schrijft teksten over het Papageno Huis Laren voor onze website en houdt sociale media bij
Je maakt onze brochures weer up to date (en waar nodig maak je nieuwe)
Je werkt mee aan het versterken van de customer journey
Je helpt bij het organiseren van diverse activiteiten en evenementen
Je springt bij als er (spoed)klussen zijn op het gebied van communicatie en PR

Wie ben jij?
Je bent een derde- of vierdejaars HBO-student, bijvoorbeeld in de richting communicatie of cross-media. Het
kan ook zijn dat je de opleiding sociaal-pedagogische hulpverlening volgt en gevoel hebt voor tekst en
vormgeving. Daarnaast is het belangrijk dat je al enigszins weet hoe het is om te werken met jongeren met
autisme. Bijvoorbeeld dat mensen met autisme taal vaak letterlijk nemen. En misschien ken je ook de
methodiek Geef me de vijf van Colette de Bruin: daarin staan concrete tips over communicatie met mensen
met autisme.
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En verder:
Je schrijft goed en gemakkelijk, je teksten zijn helder en prettig leesbaar
Je hebt gevoel voor vormgeving: je weet hoe je een verhaal - in beeld en tekst - moet overbrengen
Je gaat zelf aan de slag, maar weet ook dat je af en toe gewoon hulp of feedback moet vragen
Je hebt goede Microsoft Office skills en kunt de website aanpassen en beheren
Je herkent jezelf in onze kernwaarden optimisme, perspectief, verbinding en ontwikkeling
Wil je deze stage samen met iemand anders doen? En vullen jullie elkaar goed aan? Stuur dan gerust een duosollicitatie.

Wat bieden wij?
Je kunt bij ons rekenen op een uitdagende stage van circa 5 maanden. Je komt terecht in een organisatie
waarin ieder zich met hart en ziel inzet om jongeren met autisme te helpen in hun ontwikkeling. Ons team is
klein en hecht. Elkaar helpen hoort erbij, want we moeten met weinig mensen veel voor elkaar krijgen.
Daardoor is geen dag hetzelfde en heb je veel kansen om je werkervaring op alle fronten uit te breiden.

Enthousiast? Laten we kennismaken!
Wil je deel uitmaken van het Papageno Huis in Laren en herken je jezelf in bovenstaand profiel? Mail dan z.s.m.
je motivatie en CV met pasfoto naar i.peters@stichtingpapageno.nl. Geef ook even aan per wanneer je
beschikbaar bent. Voor vragen kun je contact opnemen met Ingrid Peters (directeur) 06-53726632.
Zodra we een passende kandidaat hebben gevonden, zal de vacature gesloten worden.
Plaatsing datum: 30 april 2021

Ken je iemand voor deze vacature? Deel direct!
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