SMO Verdihuis zoekt studenten voor de functie van:

Stagiair Centrale Toegang en Bemoeizorg
(CTB)

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 CTB
De CTB is de toegang voor de kwetsbare burger die ondersteuning nodig heeft met wonen, werken, leven, zinvolle
daginvulling en/of financiën. De CTB is daarmee de toegang voor opvang, beschermd wonen, begeleiding en
bemoeizorg. Tijdens een uitgebreide intake beoordeelt de CTB de hulpvraag van de cliënt. Hij of zij krijgt
aansluitend begeleiding bij SMO Verdihuis of krijgt een doorverwijzing naar een beter passende hulpverlener.
De werkzaamheden als stagiair
•
Ontvangt aanmeldingen van (potentiele) cliënten en bepaalt mede of de cliënt tot de doelgroep van SMO
Verdihuis behoort;
•
Inventariseert mede de hulpvraag van de cliënt door diens (psychosociale) problematiek en situatie in
kaart te brengen;
•
Verwijst cliënten indien nodig naar specialistische hulp;
•
Draagt zorg voor de (administratieve) registratie;
•
Formuleert samen met de Medewerker CTB en de cliënt de hulpvraag;
•
Verstrekt informatie, bijvoorbeeld over de werkwijze van de hulpverlening.
•
Stelt mede vast of het nodig is om direct kortdurende, acute interventies te ondernemen;
•
Voert mede kortdurende acute interventies uit en overlegt zo nodig met de Medewerker CTB of de
Coördinator.
Een stagiair aan het woord over het stage lopen bij CTB
“De CTB is een drukke en snel schakelende omgeving waar je altijd bezig bent en veel kunt leren! Als stagiair van
het CTB ben je het eerste aanspreekpunt voor cliënten en verwijzers. Je beantwoord telefoontjes, doet intakes,
doet plaatsingen en werkt samen met andere afdelingen en collega’s. Als stagiair CTB kun je op alle facetten van
het maatschappelijk werk jezelf ontwikkelen. Je werkt intensief samen met het CTB team. Samen behandel je
moeilijke casussen en zoekt daar onderling afstemming in. Kortom een erg leuke en vooral leerzame stageplek”.
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 Medewerker CTB
•
Klantgerichtheid
•
Samenwerken
•
Creativiteit
•
Integriteit
•
Empathisch vermogen
•
Omgevingsbewustzijn
•
Besluitvaardigheid
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 CTB) 0412-636251.
Interesse?
Stuur je motivatie met CV per e-mail uiterlijk 24 februari 2019 naar info@verdihuis.nl t.a.v. P&O.

