Maak jij onze cliënten gelukkig?
Voor het woonhuis Berkt 28 zijn wij op zoek naar een:

Stagiaire
minimaal 8 uur per week
Maak kennis met Berkt 28!
Berkt 28 is een sfeervolle en veilige woonplek voor 7 jong volwassenen met een matige
verstandelijke beperking. Het is een plek waar ieder individu gelukkig is, zichzelf kan zijn en waar
hij/zij zich kan blijven ontwikkelen. Samen met ouders en andere zorgprofessionals werken we aan
een optimale relatie die bijdraagt aan het geluk van de bewoner.
Ga jij voor het geluk van onze cliënten?
Ben jij bezig met de opleiding Social Work, Pedagogiek of Maatschappelijke zorg? En ben je op zoek
naar een stage? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wat ga je doen als stagiaire binnen Berkt 28?
Als stagiaire bied jij passende begeleiding, waarbij specifiek aandacht is voor samen leren, het wonen
met anderen en de groepsdynamica die daarmee gespaard gaat. Je stimuleert bewoners in hun
ontwikkeling naar zelfstandigheid en je begeleidt bewoners bij de invulling van hun vrije tijd. Je houdt
de ontwikkelingen van de bewoners goed in de gaten en als er problemen zijn overleg je dat met je
collega’s, de ouders of een gedragsdeskundige. Dit alles in samenspraak met de persoonlijk begeleider
en ouders van de bewoners.
Interesse?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Suzan van Ooijen, regiebegeleider Wonen.
Dit kan via Suzan.van.Ooijen@severinus.nl
We ontvangen jouw reactie via academie@severinus.nl
Goed om te weten:
 In verband met dagbesteding, kan het zijn dat er tussen 11.00 uur en 16.00 uur geen
bewoners aanwezig zijn. De stage-uren vinden dan ook voornamelijk plaats in de avonduren
en weekenden. Voor nu is dit nog niet zeker te zeggen, omdat nog niet bekend is hoe de
dagbesteding na de zomer vorm wordt gegeven voor deze bewoners.
 Zijn we een match? Dan is het overleggen van een Verklaring Omtrent gedrag (VOG)
verplicht;
 Je ontvangt van Severinus een stagevergoeding van € 400,00 bruto per maand op fulltime
basis en anders naar rato.

