Stagiaire MWD
Begeleidingstraject Victory Centre / Victory Care.
16 – 24 uur per week.
Wil je werken in de zorg? Of denk je eraan om je beroep te maken van het begeleiden van mensen die vastlopen
op verschillende levensgebieden zoals: sociaal en persoonlijk functioneren, psychisch functioneren, financiën en
maatschappelijke zaken, dagbesteding, huishouden en hygiëne. Ben je nog bezig met je opleiding om in de zorg
te werken en zoek je een stageplek? Dan ben je bij Victory Centre aan het goede adres!
Functieomschrijving
Als stagiaire ondersteun je de manager Maatschappelijke Zaken in het coördineren van het gehele traject van
cliënten binnen Victory Centre. De manager Maatschappelijke Zaken is verantwoordelijk voor zowel de indoor
als uitstroom. Jij zult hem hierin ondersteunen. Jouw werkzaamheden hebben betrekking op het planmatig en
doelgericht begeleiden en ondersteuning bieden in de ontwikkeling van verschillende levensgebieden van de
bewoner(s) zoals:

Het analyseren van de hulpvraag en de mogelijkheden van een begeleidingsaanbod bepalen.

Informatie verzamelen over de cliënt, verkent daarmee de situatie, de psychosociale problematiek, de
behoeften, het probleemoplossende vermogen en de motivatie van de cliënt.

Op basis van de analyse het opstellen van een begeleidingsplan samen met de cliënt.

Begeleidt de cliënt adequaat en efficiënt zowel lang als kortdurend in het begeleidingsproces.

Het opstellen van rapportages met betrekking tot de begeleiding.

Het bespreken van de rapportages en het geven van advies naar aanleiding van de begeleiding.

Het bewaken en bijhouden van het dossier van de cliënt en het bewaken van de naleving.
Tijdens je stage wordt je begeleidt door vaste gediplomeerde werkbegeleider(s) met dezelfde
(beroeps)achtergrond. Zij houden rekening met je stageopdrachten, competenties en leerpunten.
Functieeisen

Je hebt affiniteit met de doelgroep;

Je bent assertief en conflictbestendig;

Je bent in staat je eigen leerproces en ontwikkeling te sturen in samenwerking met de praktijkbegeleider;

Je staat open staat voor feedback, je bent een teamplayer en durft mee te denken en te doen;

Je draagt onze op christelijke waarden en principes gebaseerde werkwijze een warm hart toe.
Solliciteren
Heb je interesse in een stageplaats bij Victory Centre? Dan kun je je motivatiebrief en CV mailen naar:
sannahdejong@gmail.com.
Bedrijfsprofiel
Stichting Victory Centre reikt een helpende hand uit naar mannen en vrouwen die zijn vastgelopen in het leven, in
het bijzonder door drugs en/of alcoholverslaving, criminaliteit en andere psychosociale problemen. Het is een
maatschappelijke organisatie dat is onderverdeeld in Victory Home, de woonafdeling, en Victory Care, de
zorgafdeling. Victory Home representeert onze unieke werkwijze waar de bewoners een thuis wordt aangeboden
op basis van christelijke waarden en principes. Binnen de woon en leefgemeenschap zijn ervaringsdeskundigen
en vrijwilligers vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week beschikbaar voor de bewoners. Victory Care
staat als een boog rondom de woon en leefgemeenschap. De bewoners worden hier met professionele
begeleiding ondersteund in de ontwikkeling van verschillende levensgebieden. Als de cliënt besluit niet meer in
de Home te verblijven, maar wel begeleiding wil ontvangen, kan dit worden voortgezet.

