Kom jij ons team versterken?
Stichting Empower is op zoek naar stagiaires voor het schooljaar 2018-2019. Zowel voor de
woongroep, de ambulante tak én het kortdurend verblijf zijn wij op zoek naar gemotiveerde
stagiaires met ervaring in de zorgsector. Kom jij jouw stageperiode bij ons tot een succesvol einde
brengen?

Stagiair(e) Sociaalpedagogisch werker (16-32 uur per week m/v)
Wat ga je bij ons doen?
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Je helpt mee bij het begeleiden van cliënten en hun systeem
Je bevordert een goede leefsituatie van de cliënt en ziet toe op de naleving van huisregels
Je geeft inzicht in eigen gedrag van de cliënt en diens leefomgeving
Je bent betrokken bij de participatie in begeleiding in groepen. Je voert daartoe motiverende
gesprekken met cliënten. Je probeert in voorkomende gevallen te achterhalen waarom een
cliënt niet deelneemt
Je denkt mee en organiseert huishoudelijke en/of (re)creatieve activiteiten m.b.t. de
vormgeving van de begeleidingen
Je voert indien noodzakelijk ondersteunende werkzaamheden uit
Je rapporteert de verrichte werkzaamheden ten behoeve van de cliënt en zijn omgeving
Je signaleert mogelijke knelpunten en bespreekt deze met je collega’s/stagebegeleider
Je maakt kennis met de achterliggende bedrijfsprocessen van de organisatie welke
doorlopen worden om de zorg mogelijk te maken

Wat bieden wij jou?
•
•
•
•
•

Uitdagende werkzaamheden in een innoverende werkomgeving
Een leerzame werkplek in een enthousiast team
Begeleiding op maat
Veel vrijheid voor schoolopdrachten en projecten
Ruimte om jezelf pedagogisch verder te ontwikkelen

Functie-eisen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je volgt op dit moment een sociaalpedagogische HBO-opleiding (MWD, SPH, pedagogiek,
Social Work)
Je hebt ervaring opgedaan in het werkveld m.b.t. voorgaande stages/studies
Je hebt de basiskennis van sociale systemen voor zover van belang voor de begeleiding en
ondersteuning van cliënten
Je hebt kennis van de sociale kaart van Zwolle en omgeving
Je hebt basiskennis van maatschappelijke ontwikkelingen
Je hebt géén negen tot vijf mentaliteit
Je bent flexibel inzetbaar (ook in de weekenden)
Je hebt affiniteit met onze missie, visie en werkwijze
Je hebt een rijbewijs

Vacature: Stagiaire sociaalpedagogisch werker

Over ons:
Stichting Empower is een non-profit organisatie die kinderen en jongeren met een Autisme Spectrum
Stoornis (ASS) begeleid. De begeleiding is erop gericht om kinderen en jongeren m.b.v. sport en een
gezonde levensstijl verder te ontwikkelen. De visie van Stichting Empower is dat wanneer cliënten
angsten hebben overwonnen en successen hebben ervaren, ze een positiever zelfbeeld ontwikkelen.
Vanuit dat positieve zelfbeeld zijn ze makkelijker te coachen op vaardigheden die ze moeten
ontwikkelen. Dat kunnen sociaal- en maatschappelijke competenties zijn maar dat kan ook op het
gebied van weerbaarheid of zelfredzaamheid zijn. Stichting Empower integreert de presentietheorie
van Prof. Dr. A.J. Baart in de begeleiding. De essentie van de presentietheorie, is het naast de cliënt
staan, samen met de cliënt kijken en onderzoeken wat nodig is om te ontwikkelen. Waarbij uit wordt
gegaan van het positieve.
Stichting Empower is op verschillende locaties gevestigd in de regio Zwolle. Begeleid wonen,
ambulante begeleiding en kortdurend verblijf zijn verschillende units binnen de organisatie.
Daarnaast faciliteert Stichting Empower verschillende sporten zoals: voetbal, fitness en
hardlooptrainingen voor kinderen/jongeren/jong volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis.
Ben jij enthousiast geworden? Stuur dan je C.V. en motivatiebrief naar onderstaande adres t.a.v.
Bea Slotman.
De sollicitatieprocedure zal op 30 april 2018 sluiten. In de daaropvolgende weken zal de
selectieprocedure van start gaan. De gesprekken zullen plaatsvinden in week 19. Mocht je nog
vragen hebben m.b.t. de vacature neem dan gerust contact met ons op!
Team Stichting Empower.
Algemene mail: info@stichtingempower.nl
Website: www.stichtingempower.nl
Telefoonnummer: 038-3030128

Vacature: Stagiaire sociaalpedagogisch werker

