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VACATURE LEERWERKGEMEENSCHAP
Ambulant Begeleider Gezinnen bij CVD
Aansluitend profiel: Jeugd
Omschrijving van de organisatie
Het Centrum voor Dienstverlening (CVD) is een grote maatschappelijke dienstverlenende organisatie in
Rotterdam en staat in het hart van de Rotterdamse samenleving. Het CVD gelooft er in dat elke Rotterdammer
talenten heeft en dat er soms professionele ondersteuning nodig is om die talenten te kunnen benutten. Het CVD
biedt die ondersteuning en doet dat met een breed scala aan diensten en producten.
Het CVD staat voor Maatschappelijke Dienstverlening, Vrijwilligerswerk en Maatschappelijke Opvang. Dat zijn de
pijlers waarop het CVD is gestoeld. De cliënten kunnen vertrouwen op de ondersteuning die zij nodig hebben. Het
CVD heeft circa 450 medewerkers en kan rekenen op een grote inzet van vrijwilligers.

Omschrijving van de leerwerkgemeenschap
De LWG is een onderdeel van CVD Wonen, je loopt stage binnen Gezinnen. Hier wordt ambulante ondersteuning
gegeven aan een brede doelgroep in Rotterdam. Jij als stagiaire gaat werken met jonge moeders en ex-dak- en
thuisloze gezinnen. Binnen LWG zijn drie profielen vertegenwoordigd: GGZ agoog middels Informele Zorg,
Welzijn en Samenleving middels Zorg Om Geld en Jeugd middels Opvoedondersteuning. Als stagiaire kan je
werken vanuit verschillende locaties. Hierbij bied je (opvoed)ondersteuning vanuit de WMO aan de doelgroep
middels huisbezoeken. Als ambulant begeleider werk je aan het eind van je stage vooral solistisch. Je biedt de
ondersteuning aan gezinnen zowel individueel als binnen groepsactiviteiten binnen de maatschappelijke opvang.
Je wordt ingezet bij opvoedvraagstukken als mede bij (praktische)vraagstukken van de ouders.

Profiel van de student:
•

Je hebt affiniteit met de doelgroep (jonge)moeders en kinderen

•

Je hebt (basis)kennis van opvoedondersteuning

•

Je kan zowel groepsgericht als individueel werken

•

Je kent de stad Rotterdam in al zijn verscheidenheid

•

Je staat stevig in je schoenen

•

Je bent leergierig en zelfstandig

•

Je bent flexibel en stressbestendig

•

Je beschikt over motiverende vaardigheden

•

Je beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden

•

Je hebt stage jaar 2 voldoende afgerond

Specifieke eisen:
•

Je bent maandag tot en met donderdag beschikbaar voor 28 uur per week gedurende het schooljaar feb
2022 feb 2023

•

Je neemt actief deel aan de LWG CVD

•

Je beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag

•

Veerkrachtig, Innoverend, Zelfstandig, Reflectief en Deskundig

•

Je kan zowel groepsgericht en individueel opvoedondersteuning te geven

Aantal stageplaatsen: 1
Stagevergoeding: 233 euro bruto gebaseerd op basis van 28 uur
Sollicitatieprocedure
- Schrijf een motivatiebrief waarbij je naar voren laat komen wat je affiniteit is met ambulante
begeleiding en verwoord je verwachtingen met betrekking tot je kwaliteiten en leerdoelen (wat
kom je het CVD brengen en wat wil je er halen?).
- Voeg een overzichtelijk Curriculum Vitae toe.

Je kunt vanaf 26 november schriftelijk solliciteren.

Uitnodigingen voor een sollicitatiegesprek kun je per email verwachten.
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