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HEB JE INTERESSE IN:
- ONDERWIJS
- SPORT
- DUURZAAMHEID
- TECHNIEK & ICT
- VEILIGHEID
OF BEN JE NOG OP ZOEK NAAR
JE INTERESSES EN TALENTEN?

Life Skills 4 Work - Vacature leerstage MDT
Wil jij (ontdekken hoe) vanuit je eigen passie, missie en roeping (te) werken?
En wil je daarin een rolmodel zijn voor andere jongeren?
•
•
•
•

•
•
•

Zit jij zonder werk of opleiding?
Wil jij je eigen talenten en kwaliteiten leren kennen en je persoonlijke leiderschapsskills
ontwikkelen?
Ben je tussen de 18 en 27 jaar en woon je in Gooi en Vechtstreek?
Lijkt het je leuk om workshops of activiteiten te organiseren en uit te voeren voor kinderen
of jongeren op het gebied van Sport, Wetenschap & Technologie of Zorg of jongeren als
Peer-Coach te ondersteunen bij workshops of individueel?
Ben je bereid hier een training voor te volgen waarvoor je een certificaat krijgt?
Wil je werken aan het opbouwen van je eigen (digitale) CV en portfolio?
Ben je in 2021 gedurende 6 maanden 16 uur per week beschikbaar?

WHAT?
Bij de MDT Academy voor Life Skills volg je wekelijks een workshop op het gebied van persoonlijk
leiderschap ‘Dromen, doelen en keuzes’ samen met en door andere jongeren. Je krijgt een training
tot Peer-coach, Sportcoach en/of Wetenschap & Technologiecoach en gaat activiteiten begeleiden
samen met andere jongeren en professionals op scholen of in een buurt. Je start het traject met
een intakegesprek. Samen bekijken we wat je doelen en interesses zijn, welke vragen je hebt en
welke weg daarbij past.

WHY?
Bij de workshops op het gebied van persoonlijk leiderschap ontdek en versterk je je eigen talenten
en ontwikkeling en vergroot je je vaardigheden op het gebied van creativiteit, probleemoplossend
denken en samenwerking. Bij de keuzeprogramma’s verbreed je je horizon, ontwikkel je coachingsof trainersvaardigheden en brengt ze in praktijk. Verder maak je je eigen digitale visitekaartje/
portfolio, bouw je je CV op en vergroot je je persoonlijke en professionele netwerk enorm!

4 AFTER?
Wat kan je na dit traject?
• Je kunt activiteiten opzetten en groepen kinderen of jongeren begeleiden.
• Je hebt ervaring opgedaan als peer-coach.
• Je hebt jezelf beter leren kennen en weet beter wat je talenten zijn en wat je wilt.
• Je kunt via ons vrijwilligerswerk doen in het buitenland.
• Je kunt een maatschappelijk project met andere jongeren opzetten in je eigen buurt.
• Je hebt een mooi portfolio opgebouwd met nieuwe skills en ervaringen.
• Je hebt heel veel nieuwe mensen leren kennen.
• Bij interesse, capaciteiten en plek kun je bij Saga of Versa Welzijn aan de slag als W&T Coach
op scholen en binnen buurthuizen.

INTERESSE?
Kijk op www.academy4lifeskills.nl. Aanmelden kan via future4youth@versawelzijn.nl.
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