Stage vacature
Sociotherapeut (begeleider)
Locatie: Alkmaar

Wil jij je stage doen bij een organisatie die echt anders en leuker is dan alle andere? Wil jij het vak leren terwijl je het fijn hebt en leuke activiteiten met cliënten
kunt doen? Dan hebben wij de stageplek voor jou!
In Alkmaar zullen we een ambulant team optuigen om de volgende zorgproducten te bieden aan onze cliënten met autisme: “begeleiding” en “beschermd
thuis”. Begeleiding is ambulante begeleiding op afspraak (planbare zorg). Beschermd Thuis is een intensievere vorm van ambulante begeleiding waarbij cliënten
ook on-planbare zorg nodig hebben. We zullen een team samenstellen dat complementair is aan elkaar om zo het beste zorgteam in Alkmaar te worden. Op
deze wijze kun je bij ons het vak leren, maar ook leren hoe een leuk team samen beter in staat kan zijn om doelen te halen.
Vanuit deze ambulante vestiging en manier van werken willen wij toewerken naar een beschermde woonvorm in Alkmaar. Hier zullen cliënten bij ons komen
verblijven voor de duur van maximaal 3 jaar om vervolgens uit te stromen. Ben je benieuwd hoe een dergelijk traject in zijn werk gaat en wil je hiervan leren?
Voor onze nieuw op te tuigen vestiging in Alkmaar zijn wij op zoek naar een stagiaire- sociotherapeuten die onze cliëntgroep (Ambulant en Beschermd Thuis)
kunnen begeleiden, coachen en adviseren. De cliëntgroep bestaat uit (jong)volwassenen met autisme en hun netwerk. Op basis van de visie en de werkwijze van
De Heeren van Zorg werkt de stagiaire-sociotherapeut toe naar (het vergroten van) zelfredzaamheid en zelfstandigheid van zijn cliëntgroep. Alle acties,
interventies en begeleidingen van de stagiaire zijn hierop gericht. Samen met je stagebegeleider zul je werken aan je eigen leerdoelen en aan die van onze
cliënten. Doel is om jou en ook je cliënten zo zelfstandig mogelijk te “maken”.
Onze organisatie
De Heeren van Zorg stelt zichzelf ten doel om mensen te ondersteunen, op hun eigen manier, maximaal zelfstandig te laten functioneren. Samen met alle
betrokkenen werken we toe naar een situatie waarin we elkaar niet ‘onnodig nodig’ hebben. Hulp zetten we in om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid te
vergroten. Van ons krijg je 100% het vertrouwen en goede ondersteuning om je volledig bezig te kunnen houden met je vak: het ondersteunen van cliënten.
Onze organisatie werkt met zelforganiserende teams die daardoor goed in staat zijn zich aan te passen aan de plaatselijke omstandigheden. Op deze manier is
zorg op maat beter te realiseren. Onze organisatie kent haar eigen academie die iedereen het hele jaar door opleidingen en trainingen biedt. Ook Hebben wij
een eigen activiteiten bureau die ervoor zorgt dat er overkoepelend leuke activiteiten te doen zijn voor cliënten.

Jouw Profiel
•
Je doet een HBO- opleiding in de richting pedagogiek, Social Work of SPH;
•
Je hebt bij voorkeur kennis van Autisme Spectrum Stoornissen;
•
Je bent cliënt- herstelgericht, positief en oplossingsgericht;
•
Je herkent je in onze kernwaarden: zelfstandigheid en zelfredzaamheid;
•
Je beschikt over heldere schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden
•
Je denkt in kansen en pakt die ook
•
Je bent goed in staat om creatief “out of the box” te denken
Wat biedt De Heeren van Zorg jou
•
Een leuk team, een leuke leer-werkplek binnen een leuke organisatie;
•
Uitzicht op een contract voor minimaal 12 maanden, met zicht op verlenging voor onbepaalde tijd;
•
Stagevergoeding (conform de CAO GGZ) van €350 bruto bij 36 uur per week;
•
Een laptop en telefoon van de zaak

Heb je interesse in deze functie en wil jij ons team versterken?
Stuur ons je cv en motivatie. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met de afdeling HR via: hr@deheerenvanzorg.nl
‘acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld’

