
Stage
bij het
wijkteam

Ben jij...
• Een HBO of universitaire student in het sociale domein?• Op zoek naar een pittige 3e-jaars stageplek?• Leergierig en in staat om feedbackom te zetten naar nieuwe vaardigheden?
... dan is een stage bij één van de 
43 wijkteams iets voor jou!
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Stempel



Velen wegen leiden naar het wijkteam!Binnen de wijkteams kun je vanuit verschillende opleidingen en profielen stage lopen. Zo kun je bijvoorbeeld instromen vanuit de opleidingen: social work, MWD, SJD en TP.Profielen die aansluiten zijn:

 

 
Wat leer je?
• Ervaring in een breed scala vanmeervoudige vragen van Rotterdammers; 
• Vraagverheldering, casusregie en       trajectbegeleiding;
• Begeleiding jeugdigen en/of volwassenen        (afhankelijk van je profiel);
• Het geven van relevante informatie en advies aan de Rotterdammer en zijn/haar netwerk;
• Het aanvragen en monitoren van       jeugdarrangementen;
• Het ontwikkelen van verschillende       strategieën om het netwerk van de        Rotterdammer te activeren en te versterken;
• Ervaring in het geven van kortdurendeondersteuning aan de Rotterdammer en        zijn/haar netwerk;
• Integraal samenwerken met het       wijknetwerk op casusniveau.

 

VereistenAls je de onderstaande drie vragen met 'JA' beantwoordt, dan zijn wij een match!
• Volg je een HBO- of universitaire        studie in het sociale domein?
• Ben je op zoek naar een uitdagende,        3e-jaars stageplek?
• Ben je voor 20 tot 40 weken       beschikbaar, voor 24 tot 32 uur        per week?

Bouwen aan je toekomst en samen met vele Rotterdammers werken aan oplossingen. Dat is stage lopen bij het wijkteam! Als beginnend professional is het kiezen van een stageplekeen belangrijke keuze. Bij het wijkteam begrijpen we dit en daarom hebben we je nuèn in de toekomst een hoop te bieden.

Zijn we een match?Stuur dan jouw motivatiebrief en CV naar de samenwerkende partner waarbijjij aan de slag wilt.

 

Profiel Jeugd: 
www.werkenbijenver.nl

 

Profiel Welzijn en Samenleving: 
akroes@dock.nl 
www.werkenvoorrotterdam.nl/stages

 

Profiel Volwassenen / gezinnen met 
een beperking: 
personeelszaken@meerotterdam.nl
Profiel GGZ: 
www.parnassiagroep-academie.nl

• Jeugd- en gezinscoaching;
• Gezinscoaching multiproblematiek;
• Coaching en begeleiding volwassenen;
• Jongeren (18jr.- 27 jr.);
• JGGZ (jeugd geestelijke        gezondheidszorg;
• (O)GGZ (openbare geestelijke        gezondheidszorg;
• Volwassenen en gezinnen met een        beperking.

Wat bieden we nog meer?
• Betrokken en deskundige        stagebegeleiders en collega's;
• Een stageplek waar je onderdeel van        het team bent en jouw inbreng        evenveel meetelt als dat van een        ander;
• De kans om een netwerk op te        bouwen met een breed scala aan        hulpverleners, Sociaal Raadslieden,        Wmo-adviseurs, schulddienst-        verleners en meer!
• Een stagevergoeding conform de        cao-afspraken.
Maar bovenal staan jij en je leerproces centraal. Ons doel is om jou te laten groeien als professional.
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Het wijkteamHet wijkteam biedt laagdrempelige ondersteuning aan de hulpbehoevende Rotterdammer. Dit doen we op basis van de brede expertise die aanwezig is in hetteam en in het netwerk. Het team gaat uit van het duurzaam versterken van de zelf- en samenredzaamheid, zodat de Rotterdammer zelf weer de regie kan nemen over zijn/haar leven. De wijkteams bieden alle sociale basiszorg dichtbij huis en zijn samengesteld uit professionals van partnerorganisaties die deze sociale basiszorg leveren. De partners zijn o.a. MEE Rotterdam Rijnmond, Enver, CVD, DOCK en Antes.




