Bronlaak zoekt

Stagiaire HBO Social Work

16 - 32 uur per week

Bronlaak
DESEIZOENEN BESTAAT UIT WOON- EN
WERKGEMEENSCHAPPEN VOOR
MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE
BEPERKING.

ELKE DAG BIEDEN RUIM 1.000
MEDEWERKERS BEGELEIDING,
VERZORGING EN ONDERSTEUNING AAN
600 CLIENTEN MET EEN

Midden in de bossen bij Oploo vind je onze gemeenschap Bronlaak. Hier wonen en
werken zo’n 200 bewoners. Overdag serveren ze bijvoorbeeld koffie in de lunchroom,
produceren ze kachelhout in de natuur, maken ze vazen en schalen in de potterij en
wieden ze het onkruid in de tuinderij. Elke bewoner werkt op z’n eigen niveau, volgens
een vast dagritme.
Wat ga je doen als stagiaire?
Tijdens jouw stage werk je samen met het team in het verzorgen en ondersteunen van
de cliënten, zowel individueel als groep in het woonhuis en/of vrije tijd. Je stage bestaat
uit werkzaamheden op micro-, meso- en macroniveau, in afstemming met je opdrachten
van de opleiding.

VERSTANDELIJKE BEPERKING.

ONZE WOON-WERKGEMEENSCHAPPEN
VORMEN EEN HECHTE PLEK WAAR
IEDEREEN ERTOE DOET. OP BASIS VAN
ONZE ANTROPOSOFISCHE MENSVISIE
BEVORDEREN WE HET WELZIJN
EN DE ONTWIKKELING VAN ONZE

Wie ga je begeleiden?
Je gaat werken binnen een team van een woonhuis in de prachtige omgeving van
Bronlaak. De cliënten van het huis delen hun talenten en beperkingen met elkaar in het
dagelijks leven: samen wonen, samen werken en samen leven.
Wat bieden wij?
Zo’n 200 bijzondere cliënten. Je hebt intensief contact met de cliënten van het woonhuis.
Een team met fijne collega’s. Werk en stagebegeleiding in een unieke organisatie.
Een stagevergoeding van € 400,- bruto per maand (op basis van 36 uur per week)
conform CAO Gehandicaptenzorg.

CLIËNTEN EN MEDEWERKERS. WIJ
GELOVEN DAT ELK MENS UNIEKE
MOGELIJKHEDEN HEEFT.

DE GEZAMENLIJKHEID IS VOELBAAR
OP DE LOCATIES EN DAAR ZIJN WE

Wat vragen wij van jou?
Een zelfstandige werkhouding, waarbinnen je creatief en wendbaar bent in het omgaan
met de diverse begeleidingssituaties.
Sociale vaardigheden zoals een respectvolle houding, balans tussen betrokkenheid en
afstand, kunnen omgaan met agressie, luistervaardigheid, inlevingsvermogen en het
kunnen stimuleren en motiveren van cliënten.
Je beschikt over eigen vervoer.

TROTS OP.

Interesse? Reageer dan!
Wil jij bij ons stage lopen, dan nodigen wij je van harte uit om je interesse kenbaar te
maken door een mailtje te sturen naar mhamming@deseizoenen.org
Wil je eerst meer informatie, dan kun je met Martin Hamming bellen op telefoonnummer
06-22536993.
Ben je benieuwd naar de visie van onze organisatie? Kijk dan voor meer informatie op
http://deseizoenen.org/bronlaak
DESEIZOENEN BESTAAT
UIT 6 LOCATIES:
• DE CORISBERG Heerlen
• ELIVAGAR Roggel
• GENNEP Eindhoven
• BRONLAAK Oploo
• VERDANDI Loenen-Zutphen
• OVERKEMPE Olst

deseizoenen.org

