Op zoek naar een uitdagende stageplek?
Als stagiaire bij de Mutsaersstichting leer je elke dag. Je gaat stage lopen in een dynamische
omgeving die je uitdaagt om je kennis en vaardigheden in te zetten. We stimuleren lef en
ondernemerschap en geven ruimte aan je eigen ontwikkeling door je gebruik te laten maken van
een uitgebreid netwerk van professionals en het bieden van een goede begeleiding tijdens je
stageperiode.
Wij zoeken:

Stagiair(e)s voor onze behandelgroepen
De Mutsaersstichting biedt geïndiceerde hulp en geestelijke gezondheidszorg aan kinderen en
jongeren en hun verzorgers die een intensieve behandeling nodig hebben, evenals maatschappelijke
opvang en begeleiding aan vrouwen en kinderen. We zijn compleet in jeugdzorg, in de breedste zin
van het woord en krijgen steeds meer de positie van “last resort”. Actief op de gebieden
jeugdhulpverlening , GGZ , welzijn én onderwijs.
Je gaat stage lopen op de kliniek of op een deeltijdlocatie. Hier draai je mee op een groep.
Wat bieden we?









Een leuke en leerzame stageplek met veel verantwoordelijkheid en ruimte voor eigen initiatief.
Goede werkbegeleiding.
De mogelijkheid om tijdens je stage ook mee te lopen bij andere behandelvormen, zodat je je
breed kunt oriënteren.
De mogelijkheid om een koppelstage te lopen.
De mogelijkheid om je afstudeeronderzoek bij ons te doen.
De mogelijkheid om interne opleidingen / referaten bij te wonen.
Kans op een werkplek na het afronden van je stage.
Stagevergoeding.

Wat zoeken we?









Je bent een derde of vierdejaars hbo-student(e) social work, social studies, SPH, pedagogiek,
maatschappelijk werk en dienstverlening, of verpleegkunde.
Je hebt een proactieve en leergierige instelling en je weet van aanpakken.
Je kunt jezelf kwetsbaar opstellen, je vraagt om feedback en je kunt feedback geven.
Je kunt werken in teamverband.
Je stelt het belang van de cliënt centraal.
Je bent in staat structuur te kunnen bieden en te accepteren.
Je kunt creatieve oplossingen bieden voor situaties waarmee je te maken krijgt.
Je bent je ervan bewust dat het werk soms best heftig kan zijn.

Ben je enthousiast en wil je meer weten over deze functie én onze organisatie dan kun je contact
opnemen met:
Kelly de Vries
kellydvries@mutsaersstichting.nl
06-12435581
Direct solliciteren? Vul het stageformulier in op
https://www.mutsaersstichting.nl/mutsaersstichting/stageformulier.
Als je stage start in september, dient je brief binnen te zijn vóór 15 april.
Start je stage in februari, dan dient je brief binnen te zijn vóór 15 oktober.

