Instituut voor
Sociale
Opleidingen

VACATURE LEERWERKGEMEENSCHAP PAMEIJER
Pameijer
Algemeen adres:
Crooswijksesingel 66 3066
CC ROTTERDAM
www.pameijer.nl
Aansluitend profiel: Zorg (GGZ en GZ afhankelijk van de locatie)
Omschrijving van de organisatie
Pameijer ondersteunt mensen bij het versterken van hun eigen kracht en het omgaan met
belemmeringen. Hierbij betrekken we hun naasten, vrijwilligers en de lokale omgeving.
We stimuleren dat mensen - zodra zij dat kunnen - zich inzetten voor anderen. Dit draagt bij aan een
samenleving waar iedereen ertoe doet. Onze doelgroep is: kinderen, jongeren en volwassenen met
een (licht) verstandelijke beperking en/of sociaal psychiatrische problematiek.
Omschrijving van de leerwerkgemeenschap
Ben je op zoek naar een inspirerende leerwerkgemeenschap binnen de (Licht) Verstandelijke
Gehandicaptenzorg (L)VG) of Sociale Psychiatrie (SP)? Dan biedt Pameijer jou een inspirerende
stageplek. Als stagiair ben je altijd boventallig en krijg je voldoende kansen om te leren in een veilig
leerklimaat.
Onze stagebegeleiders zijn getraind in het bieden van stagebegeleiding. Samen met jou willen we in
de leerwerkgemeenschap kijken naar hoe de zorg zo passend mogelijk te bieden en naar
vraagstukken als: Hoe kunnen we op afstand onze cliënten begeleiden? Wat kan e-health betekenen
voor onze cliënten en waar kunnen we het nog meer (dan nu al) inzetten en hoe doen we dit zo goed
mogelijk? Van welke reguliere zaken in de buurt kunnen cliënten gebruik maken, waar willen cliënten
gebruik van maken en wat is er voor nodig om dat te kunnen doen? En nog veel meer van dit soort
interessante vraagstukken.
Algemeen profiel van de student
Je bent een student die wilt leren hoe je mensen vanuit eigen regie, kracht en talent zoveel mogelijk
kunt ondersteunen naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Je wilt ook leren hoe je dit binnen een
bepaalde tijd zo resultaatgericht mogelijk kunt doen. Kernwoorden bij ons zijn: Eigen regie, Talent en
Tijdelijkheid en Er Toe Doen.
Je staat open voor feedback en bent aan de andere kant ook niet bang zelf feedback te geven. We
vinden het fijn wanneer je op je stageplek jouw visie en/of ideeën met ons wilt delen. Je bent iemand
waar de cliënten vanop aan kunnen, want afspraak is afspraak. Je geeft het op tijd aan wanneer
zaken anders lopen dan verwacht. Je stuurt je eigen leerproces en roept hulp in wanneer dat nodig is.

Naast een aantal plekken waar uitsluitend overdag zorg geboden wordt (zoals Pameijer Werkt /
Pameijer Groeit Op), zijn er ook plekken waar wij 24-uurs zorg bieden (Pameijer Woont). Wanneer je

voor een 24-uurs zorg stageplek in aanmerking wilt komen, ben je bereid om ook avond -en
weekenddiensten te draaien.
Atelier Herenplaats
Atelier Herenplaats valt onder Pameijer Werkt en je kunt deze locatie zien als een kunstacademie en
daarin verschilt deze locatie met andere locaties die vallen onder Pameijer Werkt. Mensen met
beeldend talent en een verstandelijke beperking of psychiatrische achtergrond, worden niet of
nauwelijks toegelaten aan de reguliere kunstacademie. Herenplaats heeft voor hen een aangepaste
kunstvakopleiding ontwikkeld. De lessen worden gegeven door beeldend kunstenaars en docenten
beeldende vorming en daarnaast werken er ook mensen met een sociaal agogische achtergrond. Op
deze manier kan er aangesloten worden op de behoeften van de kunstenaars in opleiding.
De voorkeur bij Atelier Herenplaats gaat uit naar een student met een creatieve geest waarbij enige
Kennis van kunst heel handig is om te hebben.
Vergoeding
Stagevergoeding: volgens cao GZ
Stageplekken
Binnen Pameijer is er op elk van de volgende vier locaties één stageplek:

-

Groeit Op Behandelgroep Dawesweg: GZ (= Pameijer Groeit Op)
o https://pameijer.nl/locaties/jongerenwoonvorm-dawesweg

-

Woont Coolhaveneiland: GGZ (= Pameijer Woont) o
https://pameijer.nl/locaties/woonlocatie-delfshaven

-

Woont Middeland / Spangen: GGZ (= Pameijer Woont) o
https://pameijer.nl/locaties/woonlocatie-onderdak

-

Atelier Herenplaats: GGZ (= Pameijer Werkt) o Galerie Atelier
Herenplaats; Galerie Atelier Herenplaats - Home | Facebook; o
De voorkeur gaat uit naar een student met een creatieve geest
waarbij enige Kennis van kunst heel handig is om te hebben.

Sollicitatieprocedure
Je kunt tussen 26 november en 10 december solliciteren door een sollicitatiebrief te schrijven waarin
je motiveert waarom je bij Pameijer stage wilt gaan lopen en voor welke locatie(s) je in aanmerking wilt
komen. Meld daarbij expliciet of je kiest voor GZ of GGZ. Je hoort uiterlijk 11 december of je wordt
uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek bij de locatie waar je gesolliciteerd hebt.
Vanaf 11 december zijn de sollicitatiegesprekken en vanaf maandag 11 januari 2022 kunnen alle
contracten ondertekend worden.

Meer informatie over het sollicitatieproces kun je vinden in de vacature in teams.
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