VACATURE

___________________________________
Bij Sociale Teams Helmond zijn we op zoek naar leergierige stagiaires. Zit je in het derde jaar van jouw
studie Social Work? En ben jij gemotiveerd om onze sociale wijkteams te versterken? Dan komen wij graag
met je in gesprek over de functie:

Stagiair Volwassenen (HBO)
WAT GA JE DOEN?
Je gaat aan de slag met verschillende soorten casuïstiek onder begeleiding van een vaste stagebegeleider,
om vervolgens geleidelijk aan een eigen caseload op te bouwen. Je krijgt ook de kans om met
verschillende collega’s mee te lopen. Daarbij kan je denken aan de volgende werkzaamheden:
o
o
o
o
o
o
o

Je voert gesprekken met (alle) leden van 1 huishouden;
Je biedt psychosociale ondersteuning;
Je biedt praktische ondersteuning;
Je ondersteunt bij het groepsaanbod;
Je haakt aan bij wat er al is in het voorliggend veld;
Je werkt intensief samen met samenwerkingspartners in het veld;
Je neemt actief deel aan verschillende overleggen.

WIE BEN JIJ EN WAT VRAGEN WE VAN JOU?
o
o
o
o
o
o
o
o

Je volgt een HBO-opleiding Social Work (3e jaar);
Je bent gemotiveerd en ondernemend;
Je bent geïnteresseerd in het bieden van zowel praktische als psychosociale hulpverlening;
Je durft initiatief te nemen;
Je bent creatief, flexibel en zelfstandig;
Je staat open voor zelfreflectie en hebt zicht op je ontwikkelpunten
Je hebt affiniteit met de doelgroep volwassenen;
Je bent beschikbaar in schooljaar 2023-2024. (Start in februari mogelijk).

WAT BIEDEN WE JOU?
o
o
o
o
o
o

Een dynamische organisatie die volop in ontwikkeling is;
Een leerzame en uitdagende stage voor (max.) 32 uur per week, startend in februari 2023 of
september 2023;
Een fijne werkplek en werksfeer;
Volop ruimte voor eigen initiatief en om zelfstandig te werken;
Optimale ondersteuning bij je persoonlijke en professionele ontwikkeling;
Een stagevergoeding van max. €170 per maand.
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VACATURE
Vragen?
Veel informatie kun je vinden op www.socialeteamshelmond.nl. Heb je vragen over deze vacature? Stuur
gerust een mail naar stage@sthelmond.nl.
Meteen solliciteren?
Stuur dan je cv met motivatiebrief naar stage@sthelmond.nl.
OVER ONS

Sociale Teams Helmond
Aangenaam! Wij zijn Sociale Teams Helmond. Wij geloven in een stad en samenleving waarin iedereen
meetelt en op zijn eigen wijze mee kan doen. Als mensen vastlopen of weer op weg geholpen willen
worden, dan kunnen ze bij ons terecht. Iedere inwoner uit Helmond is welkom voor ondersteuning. Onze
teams zijn dichtbij inwoners aanwezig in de wijken van Helmond, zij staan om de hoek in de eigen buurt
voor mensen klaar. Ons doel is met elkaar zorgen dat alle Helmonders kunnen meedoen, rondkomen en
vooruitkomen. Samen met de stad, inwoners en samenwerkingspartners zijn we hiermee sinds januari
2022 aan de slag gegaan. Sociale Teams Helmond is samen met Sterker, Wel.kom, Vrijwilligerscentrale
Nijmegen en ONS welzijn onderdeel van Lentl. Samen bundelen we onze krachten op het gebied van
strategievorming, marktontwikkeling, innovatie, bedrijfsvoering en bestuur.
www.socialeteamshelmond.nl | www.lentl.nl.
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