Gezocht: stagiaire
MEE Plus is een organisatie waar het werk altijd in beweging is, geen dag is hetzelfde, er
komt altijd iets nieuws op ons pad. Binnen team AV (Alblasserwaard/Vijfheerenlanden)
sluiten we aan bij de vraag van onze cliënten en zien we kansen in samenwerking met
anderen.
Voor het studiejaar 2018 – 2019 zijn we op zoek naar een (3 e of 4 e jaars)stagiair die
minimaal een half jaar deel uit wil maken van Team AV. Het is een functie waarin je veel
mee zult maken, geen dag zal hetzelfde zijn. Afhankelijk van jouw leerdoelen maken we
een taakomschrijving en zoeken we werkzaamheden die passen bij wat je al kan én bij
wat je wilt leren. Het is bijvoorbeeld mogelijk mee te lopen met de WLZ-collega’s en te
leren hoe je hiervoor indicaties aanvraagt, of juist gezinnen te begeleiden samen en met
hun netwerk plannen voor de toekomst te maken. Geef je liever cursussen of begeleid je
eigen cliënten? Ook dat is mogelijk.
Wat zoeken we? Een student die:
- een opleiding volgt op hbo-niveau, bijvoorbeeld social work, mwd, sph of toegepaste
psychologie
- woont binnen redelijke afstand van Gorinchem
- graag met mensen werkt, van allerlei achtergronden
- bereid is te leren over het leven met een beperking
- onze cliënten ziet als de deskundige als het gaat om hun eigen leven
- bereid is, incidenteel, ’s avonds te werken
- niet raar opkijkt als een dag totaal anders loopt dan verwacht
Wat bieden we?
- een stageplek waar veel te leren is
- taken die af worden gestemd op je eigen leerdoelen
- begeleiding van hbo’ers die vaker stagiaires begeleiden
- een gezellig team waar je meteen deel van uitmaakt
- stagevergoeding conform de cao-gehandicaptenzorg
Meer weten?
Neem contact op met Suzanne van Dijk, consulent, 06 - 12 99 83 40 of
suzanne.vandijk@meeplus.nl
Meteen solliciteren?
Mail jouw motivatie en cv naar Suzanne: suzanne.vandijk@meeplus.nl

