Vacature stageplaats

SMO Verdihuis zoekt studenten voor de functie van:

Stagiair Crisisopvang
Het Verdihuis
SMO Verdihuis zet zich in voor kwetsbare volwassenen, jongeren en gezinnen die de grip op
hun leven kwijt zijn met (tijdelijke) dakloosheid tot gevolg. We bieden opvang en
woonbegeleiding in de omgeving of in een woning van ons. Er wordt integrale zorg geboden
op gebied van huisvesting, financiën, dagbesteding, sociale contacten, psychische en
lichamelijke gezondheid, zingeving en praktisch functioneren. Er werken ongeveer 100
medewerkers, samen bedienen we ongeveer 1000 cliënten per jaar.
De afdeling crisisopvang
De crisisopvang is een tijdelijke 24-uurs opvang voor mensen die 18 jaar en ouder zijn. Dit
is zowel voor gezinnen als voor individuen die meervoudige problemen hebben. Ook kunnen
hier jongeren terecht vanuit Oosterpoort. De mensen die op de crisisopvang verblijven
mogen hier ongeveer voor 3 maanden terecht. In deze periode is het de bedoeling dat de
cliënt de ruimte krijgt om weer de orde in hun leven terug te krijgen door middel van
begeleiding. Dit gaat vooral om de basiszaken, zoals wonen, werken, gezondheid en
financiën. Bij de crisisopvang wordt er samen met de cliënt gekeken naar de crisis en wordt
er begeleiding aangeboden zowel op agogisch gebied als op financieel gebied.
De
•
•
•
•
•
•
•
•

werkzaamheden als stagiair
Knelpunten signaleren en deze bespreken met collega’s;
Informatie geven aan nieuwe bewoners;
Contact leggen met bewoners en gesprekken aangaan;
Intake gesprekken bijwonen en deze gesprekken voeren;
Bewoners helpen met vragen;
Deelnemen aan verschillende werkoverleggen;
Cliënten motiveren om bepaalde stappen te ondernemen;
Cliënten ondersteunen in dagelijkse bezigheden.

Eisen aan stagiair
• Gemotiveerd;
• Actieve inzet;
• Flexibel;
• Mee willen denken;
• In teamverband kunnen samenwerken;
• Flexibele instelling met betrekking tot werktijden; veelal overdag, echter incidenteel
ook ’s avonds of in het weekend.
Competenties behorende bij de functie van Groepsbegeleider
• Klantgerichtheid
• Samenwerken
• Creativiteit
• Integriteit
• Empathisch vermogen
• Communicatieve vaardigheid
• Lerend vermogen
Voor verdere informatie zie www.verdihuis.nl of bekijk ons filmpje: http://bit.ly/1R6vyOa

Vacature stageplaats
Wat heeft het Verdihuis je te bieden?
• Een jaarstage van 10 maanden;
• Minimaal 24 uur per week maximaal 36 uur per week;
• € 100,- stagevergoeding;
• Stagebegeleider toegewezen op de afdeling;
• Deelname aan teamoverleg, cliëntenbesprekingen en sommige in company trainingen;
• Goede leerplek waar je welkom bent om overal aan mee te doen.
Meer informatie?
Dan kan je contact opnemen met Jan Schuijt (coördinator intramuraal) 0412-636251.
Interesse?
Stuur je sollicitatiebrief met CV en duidelijk vermeld voor welke stageplaats je solliciteert,
per e-mail uiterlijk 19 februari 2018 naar info@verdihuis.nl t.a.v. P&O.

Voor verdere informatie zie www.verdihuis.nl of bekijk ons filmpje: http://bit.ly/1R6vyOa

