SMO Verdihuis zoekt studenten voor de functie van:

Stagiair Trajectbegeleider
september

SMO 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 eigen omgeving of in een
woning van ons. Er wordt herstelgerichte, integrale zorg geboden op gebied van huisvesting, financiën,
dagbesteding, sociale contacten, psychische en lichamelijke gezondheid, zingeving en praktisch functioneren. Er
werken ruim 120 medewerkers, samen bedienen we ongeveer 1000 cliënten per jaar.
De trajectbegeleider
Als trajectbegeleider begeleidt je cliënten van SMO Verdihuis. Je wordt als trajectbegeleider aan een cliënt
gekoppeld en begeleidt deze gedurende het gehele traject. Dit kan op verschillende afdelingen zijn, zowel intra- als
extramuraal. Je begeleidt en ondersteunt de cliënt in het voeren van de regie over het gehele begeleidingstraject,
zodanig dat deze zich als zelfstandig persoon kan manifesteren in wisselwerking met de naaste omgeving en/of
voorzieningen. We werken conform de uitgangspunten van de methodiek Herstelwerk, waarbij we uitgaan van de
kracht van de cliënten
De werkzaamheden als stagiair
•
Vraagt door bij de cliënt en verzamelt aanvullende informatie over de cliënt en de leefomgeving, motivatie
en behoeften om de hulpvraag te verdiepen;
•
Verstrekt informatie aan de cliënt;
•
Ontwikkelt samen met de trajectbegeleider het begeleidingsplan;
•
Analyseert de wensen, behoeften, problemen en mogelijkheden van de cliënt;
•
Formuleert mede de uitgangspunten en doelen;
•
Stelt mede een diagnose, waarbij de mogelijkheden van een begeleidingsaanbod vanuit de vastgestelde
hulpvraag worden bepaald;
•
Stelt samen met de trajectbegeleider en de cliënt een begeleidingsplan op dat aansluit bij de vraag en
mogelijkheden van de cliënt en legt samen het tijdspad en afspraken vast;
•
Mede begeleiden, stimuleren en motiveren van de cliënt gedurende het gehele hulpverleningstraject
conform de vastgestelde methodiek op alle leefgebieden;
•
Samen met de trajectbegeleider de regie voeren over het traject, betrekt zo nodig andere disciplines en
draagt mede zorg voor de voortgang en afstemming van de verschillende onderdelen in het plan;
•
Geeft inzicht in eigen gedrag van de cliënt en diens leefomgeving;
•
Biedt ondersteuning bij de inrichting van het dagelijkse leven;
•
Adviseert de cliënt over handelswijze bij mogelijke instanties;
•
Verricht bijbehorende administratieve werkzaamheden;
•
Evalueert mede het hulpverleningsplan gedurende het traject en stelt indien nodig bij.
Eisen aan stagiair
•
Gemotiveerd;
•
Actieve inzet;
•
Flexibel;
•
Mee willen denken;
•
In teamverband kunnen samenwerken;
Competenties trajectbegeleider
•
Klantgerichtheid
•
Samenwerken
•
Creativiteit
•
Integriteit
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;

•
•

Flexibele instelling met betrekking tot
werktijden; veelal overdag, echter
incidenteel ook ’s avonds of in het weekend.
In het bezit zijn van een rijbewijs en auto is
een pré.

•
•
•

Empathisch vermogen
Analytisch vermogen
Resultaatgerichtheid

•

Deelname aan teamoverleg,
cliëntenbesprekingen en sommige in
company trainingen;
Goede leerplek waar je welkom bent om
overal aan mee te doen.

•

Meer informatie of interesse?
Dan kan je contact opnemen met Hanneke van Bronkhorst (coördinator trajectbegeleiders) 0412-636251.
Stuur je motivatie met CV per e-mail naar info@verdihuis.nl t.a.v. P&O.
Voor september stage: uiterlijk 1 maart 2020
Voor verdere informatie zie www.verdihuis.nl

