Stage bij KLJ?
Hallo,
Ben je op zoek naar een fijne stageplaats met veel mogelijkheden en eigen inbreng en
verantwoordelijkheden? Zoek dan niet veel verder, KLJ kan je heel wat bieden als stageplaats.
Je kan hier stage lopen in het kader van elk soort onderwijs dat je volgt: middelbaar onderwijs, hoger
onderwijs, universiteit, deeltijds onderwijs,… . Ook je afstudeerrichting kan zeer divers zijn: sociaal
werk, communicatiewetenschappen, sociologie, filosofie, grafisch, sociale wetenschappen, event,
media, sport,…. .
Twijfel je of je in aanmerking zou komen? Neem dan zeker even contact op met ons!

Wat kan je doen bij ons?
We geven hier een aantal voorstellen, mogelijkheden en ideeën. Maar we staan zeker open voor elke
(misschien gekke) vraag.

Bij het pedagogisch team (Leuven, Deinze, Herentals, Eupen)
Vaak zal je stage een aantal van onderstaande zaken bevatten:
-

Afdelingsbegeleiding, mee aan de slag met het begeleiden van afdelingen en groepen
o Zowel een concrete begeleiding als nadenken over het beleid zijn mogelijk
o Eigen inspiratie

-

Coachen van vrijwilligers: bovenlokale vrijwilligers en werkgroepen

-

Communicatie
o Grafisch werk
o Meeschrijven aan tijdschriften
o Mee het communicatiebeleid maken
o Sociale media
o ….

-

Thematisch werken: rond een van onderstaande (niet-limitatieve lijst) iets uitwerken. Handson of beleidsmatig.
o Pesten
o Jaarthema
o Internationaal
o Duurzaamheid
o Jongerentrends
o ….

Bij het team evenementen (Leuven, Herentals, Deinze)
Vaak zal je stage een aantal van onderstaande zaken bevatten:
-

Vorming (animator, hoofdanimator, instructeur, verdere vorming)
o Organiseren van vormingsweekend/week
o Mee vorming geven
o Mee nadenken over nieuwe vorming, vormingsbeleid
o …

-

Evenementen: organiseren, beleven, bedenken samen met de vrijwillige werkgroepen
o Sportwerking KLJ
o Volleybaltornooi
o Ledeninitiatief/leidinginitiatief
o Nieuwjaarsreceptie
o ….

Bij het nationaal team
-

-

Voorzitter KLJ
o Beleid KLJ
o Personeelsbeleid
o Externe vertegenwoordigingen
o …

Kwaliteit coördinator
o Nationale beleidsnota
o Zakelijke thema’s
 Verzekeringen
 KLJ lokalen
 Fuiven
 …
o Kwaliteitszorg
o ….

Wat bieden we je nog naast een leuke inhoudelijke en deugddoende stage?
-

Frequente ondersteuning en begeleiding van je stagebegeleider

-

Flexibele werkuren

-

Voldoende evaluatie en feedback

-

Tewerkstelling binnen ene jong en gedreven team

Zin in eens stage? Bezorg je contactgegevens en cv aan Isabelle Myncke, directeur KLJ & Groene Kring vzw
(directeur@klj.be) of Lot De Kimpe, voorzitter KLJ (voorzitter@klj.be). Je krijgt snel antwoord!
Tot binnenkort

