Stichting De Binnenvest is een organisatie voor maatschappelijke zorg, actief in de regio
Zuid-Holland Noord. Met ruim 200 medewerkers bieden wij opvang, verblijf, activering en
begeleiding voor mensen die dak- of thuisloos zijn of dreigen te raken. Daarbij hebben we
als doel dat zij hun kracht hervinden of versterken en hun leven weer kunnen opbouwen.
Voor Team Alphen in Alphen aan den Rijn zijn per wij per september op zoek naar:

Stagiair Persoonlijk Begeleider voor 16 uur per week
Wat ga je doen?
Als Stagiair Persoonlijk Begeleider lever je samen met maatschappelijk werkers een bijdrage aan de
ontwikkeling en realisatie van begeleidingsplannen. Doel daarvan is dat de cliënten zo zelfstandig
mogelijk kunnen blijven wonen. Dit vereist een vorm van begeleiding waarin je zeer actief met cliënten omgaat. Activiteiten zijn bijvoorbeeld begeleiden en uitvoeren van huishoudelijke taken en persoonlijke zaken, voorbereiden en ondersteuning bieden bij verhuizingen en ordenen van de administratie. Je richt je bij de uitvoering van de taken sterk op de directe woonomgeving van de cliënt.

Wat vragen wij van jou?







Je volgt een opleiding MBO SMD niveau 4 of vergelijkbaar.
Je hebt affiniteit met de doelgroep.
Je bent een enthousiasmerende persoon die doet wat ie zegt en goed weet te overtuigen.
Je beschikt over uitstekende sociale vaardigheden en bent in staat om stimulerend, controlerend
en corrigerend op te treden.
Je hebt een stevige, dynamische persoonlijkheid.
Eigen vervoer is een pre.

Wat mag je van ons verwachten?
Bij De Binnenvest zijn we voortdurend in beweging om het werk voor onze cliënten op de beste wijze
te kunnen doen. Onze kernwaarden hierbij zijn: daadkrachtig, innovatief, duurzaam en toegankelijk.
De functie biedt een grote mate van zelfstandigheid. Er is geen sprake van een stagevergoeding wel
is er mogelijkheid tot het volgen van interne cursussen.

Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan je motivatie en cv naar l.kleefstra@debinnenvest.nl.

