Formulier vacaturemelding stage Farent
(digitaal invullen en aanleveren – 1 formulier per vacaturemelding)

Stage

Maatschappelijk werk

Werkgebied/team

Loon op Zand/wijkteams Loon op Zand, Kaatsheuvel West –
de Moer en Kaatsheuvel Oost.
32

Uren per week
Ingangsdatum
Wervende begintekst (max. 5
regels.

Stage-eisen (opleidingsniveau, soort
opleiding/profiel, competenties)

Ben jij die aankomende sociaal werker die gelooft
dat mensen het meest gelukkig zijn als ze grip hebben op
hun eigen leven. Daarom ondersteunt Farent mensen in hun
kwetsbare perioden en biedt hen zo snel mogelijk perspectief
op optimale eigen zelfstandigheid.
Ben je nieuwsgierig naar wat er zich allemaal in onze samenleving afspeelt en het een uitdaging vindt om (individuele)
vraagstukken te koppelen aan een mooi traject, project of
ontmoeting met de doelgroep?
Bij Farent krijg je de kans om te leren hoe je jezelf kunt ontwikkelen tot ondersteuner bij individuele trajecten en verbinder tussen verschillende mensen, acties en activiteiten, zodat men weer een kans krijgt om (opnieuw) beter te kunnen
participeren in de maatschappij!
Farent richt zich op individuen en groepen van alle leeftijden
en biedt ondersteuning daar waar nodig om beter deel te
kunnen nemen aan de samenleving.
Bij de wijkteams van Farent in gemeente Loon op Zand, werk
je nauw samen met collega’s van Contour de Twern, de politie, de gemeente, GGD, woningbouw Casade en de Thuiszorg. In die samenwerkingsverbanden ben je in de gelegenheid om hulpverlening op maat te bieden, passend bij de
vraag van je cliënt en binnen zijn/haar systeem.
Je wordt individueel begeleidt door je Farent begeleider,
daarnaast zal ieder lid van het wijkteam een rol op zich nemen om jou alle facetten van ons huidige werk te laten zien
en ontdekken.
HBO Social Work; Je bent leergierig, nieuwsgierig, belangstellend en durft te ontdekken. Je bent in enige mate in staat
tot zelfstandig werken binnen en dynamische omgeving.
Flexibiliteit en integriteit zijn belangrijk in het werken met
kwetsbare mensen. Je denkt in oplossingen en draagt deze
denkwijze uit aan je cliënten en collega’s.
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•

Kerntaken van de stage (werkzaamheden, doelgroep e.d.)

•
•
•
•

Deelname aan wijkteamvergaderingen (Loon op
Zand, Kaatsheuvel West-de Moer en Kaatsheuvel
Oost)
Opbouwend in contact komen met cliënten
Uiteindelijk een eigen caseload opbouwen
Verschillende spreekuren bijwonen
Behandelen van zowel enkelvoudige als complexe
problematieken.

Stagevergoeding

Ja

Interesse kenbaar maken

Heb je interesse in deze stageplaats? Mail dan je motivatiebrief met cv naar de hieronder genoemde contactpersoon.
We laten je dan zo snel mogelijk weten of je op gesprek
mag komen.

Contactgegevens stage vacature:
naam, email, telefoonnr.
Formulier ingevuld door

Robvandenheuvel@farent.nl
Rob van den Heuvel
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