De Special Social Club zoekt stagiairs!
Voor veel mensen zijn sociale interacties, dansen, sporten, werken en daten basisrechten en
vanzelfsprekend om te doen. Echter, voor onze doelgroep is dit niet het geval. We zijn
erachter gekomen dat in onze huidige maatschappij de drempels omtrent de
bovengenoemde zaken voor mensen met een beperking soms nog erg hoog zijn. Zij hebben
geen gelijke toegang tot de dingen die de meeste mensen zonder beperking voor lief nemen.
Ons doel is daar verandering in te brengen. De Special Social Club is een stichting en wij
willen hèt sociale platform voor mensen met een beperking in Nederland zijn.
Het team achter de Special Social Club is een diverse groep enthousiaste mensen met
verschillende expertises en achtergronden. Eén ding hebben wij in ieder geval gemeen; wij
geloven allemaal in een wereld zonder beperkingen en dat iedereen dezelfde rechten
verdient.
De Special Social Club is volop in ontwikkeling en altijd op zoek naar gedreven vrijwilligers
en stagiairs die mee willen helpen. Voor het studiejaar 2021-2022 zijn wij op zoek naar
een Finance stagiair.
De Special Social Club organiseert evenementen en activiteiten níet van uit een zorg rol,
maar bij de organisatie wel rekening houden met het speciale karakter van de doelgroep.
Utrecht en Amsterdam zijn vaste locaties waar wij feesten organiseren en wij willen graag
uitbreiden naar andere steden in Nederland.
Naast de reguliere feesten hebben wij ons sociale platform uitgebreid met de Special Social
Sport Club. Wij hebben meegedaan met de marathon van Amsterdam en we zijn van plan
om een hardloopteam op te zetten in Utrecht en Amsterdam en bowling- en ping pong
middagen te organiseren.
Door de komst van Corona hebben wij helaas deze plannen moeten uitstellen. Hierdoor zijn
voornamelijk online evenementen aan het organiseren zoals een online festival, bingo’s en
quizzen. Hierbij kwamen wij erachter dat er in Nederland veel meer online evenementen
georganiseerd worden voor mensen met een beperking, maar helaas weten veel van hen
niet van het bestaan af van deze evenementen en zitten zij alsnog vaak thuis in een sociaal
isolement. Om alle evenementen en activiteiten voor onze doelgroep in Nederland goed
zichtbaar te maken, hebben wij aangevangen met het ontwikkelen van een onlineapplicatie
waarop mensen met een beperking en hun ouders en begeleiders alle evenementen (zowel
online als offline) kunnen vinden.
Wij zijn er ons zeer van bewust dat het uitbreiden van de Special Social Club gepaard zal
moeten gaan met een toenemende professionalisering. Met de hulp van stagiaires hopen wij
er alles aan te kunnen doen om zowel via een online sociaal platform als onze offline
evenementen mensen met een beperkingmeer kansen te geven om uit hun isolement te
komen en hun sociale leven uit te breiden.
Wil jij helpen aan deze droom? Solliciteer voor een van de volgende vacatures:
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Stagiair Finance
Lijkt het jou leuk om eens in de financiële boeken te kijken van een jonge stichting? Grijp dan
nu je kans! Bij Stichting De Special Social Club krijg je veel verantwoordelijkheid en krijg je
de kans om veel te leren op gebied van financiële administratie. Als finance stagiair ben je
onmisbaar in de stichting en is het aan jou hoeveel je leert. Met een proactieve houding kun
je nieuwe financiële processen opzetten, de administratie verbeteren waar nodig en wordt er
altijd geluisterd naar je ideeën.
Wat wij jou bieden:
• Enorm veel leermogelijkheden.
• Een jong, klein en vlot team waarin je samenwerkt.
• Mogelijkheid om je afstudeeronderzoek bij ons te doen.
• Goede begeleiding tijdens stageperiode
• Lunch (indien je op ons waanzinnige kantoor bent in hartje Amsterdam)
• Vergoeding van €100,- netto per maand.
Periode stage:
Vanaf mei/juni 2021 of augustus/september 2021. Mocht een andere periode jou beter
schikken, dan overleggen wij graag met jou over de mogelijkheden.
Wat wij zoeken in een stagiair:
• Een enthousiaste en proactieve werkhouding.
• Je kan goed zelfstandig werken.
• Minimaal Hbo-opleiding.
• Verstand van boekhouden is een pré.
• Je hebt affiniteit met de doelgroep.
• Minimaal 2 dagen in de week beschikbaar.
• Je bent gedreven om een teamprestatie neer te zetten.
Hoe gaat je dag eruitzien:
• Werktijden zijn van 09.00 tot 17.00.
• Je beheert de financiële afdeling van de stichting, met name accounting, financial
forecasting en budgetteren.
• In samenwerking met het team de maandelijkse KPI’s opstellen.
• Projectadministratie bijhouden.
• Verantwoordelijk voor de maandafsluiting.
• Je bent vrij (en wordt zelfs aangemoedigd) om met eigen ideeën te komen.
Sollicitatieprocedure
Spreekt deze functie jou aan en wil jij graag deel uitmaken van ons team? Reageer dan snel
door je CV en motivatie te mailen naar info@despecialsocialclub.nl
Voor vragen over de functie kan je contact opnemen met Jil Robbers (06 3000 52 10,
jil@despecialsocialclub.nl)
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