Gezocht: stagiair(e)s voor de behandelgroepen op onze locaties in
Venray, Venlo, Weert en Roermond.
Ben jij hbo-student(e) social work, social studies, SPH, pedagogiek, MWD, of HBO-V en ben je
opzoek naar een stageplek in de jeugd-GGZ voor je 3e of 4e leerjaar?
Herken jij je in de onderstaande eigenschappen, dan zoeken we jou!
 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, stelt het belang van de cliënt centraal en je bent in staat om
structuur te bieden/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.
De Mutsaersstichting is UNIEK in Nederland, een full service centrum voor kinderen, jongeren,
ouders en gezinnen waar o.a. diagnostiek, behandeling, begeleiding, bescherming, opvang en
onderwijs wordt geboden.
Wat we doen:
Behandeling van jeugdigen bij de meest uiteenlopende problematieken. Denk aan ADHD, autisme,
hechtingsproblematiek, eetstoornissen, genderdysforie, leerstoornissen, en traumagerelateerde
problematiek. Wij vinden het vanzelfsprekend dat ouders / opvoeders hierbij ook begeleid worden.
Wat jij gaat doen:
Je gaat stage lopen op een deeltijdgroep of in de kliniek (alleen in Venlo), waar je uitgedaagd wordt
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. Je kunt interne
opleidingen en referaten bijwonen, meelopen bij verschillende behandelvormen en er is een
mogelijkheid om je afstudeeronderzoek te doen of koppelstage te lopen. Daarnaast ontvang je
STAGEVERGOEDING conform cao-GGZ.
Welke plekken zijn er:
 Deeltijdbehandeling (locaties Venray, Venlo, Weert en Roermond)
De jeugdigen zijn hier doordeweeks, overdag aanwezig om te werken aan hun persoonlijke
doelen, in combinatie met onderwijs. De groepen zijn verdeeld op leeftijdscategorie.
 De kliniek (alleen in Venlo)
In de kliniek worden jeugdigen 24 uur per dag, 7 dagen per week behandeld in combinatie met
dagbesteding en/of onderwijs. We hebben een gesloten groep, een besloten groep, en diverse
open groepen, waarbij 1 groep voor kinderen tot 12 jaar en meerdere groepen voor kinderen
vanaf 12 jaar.
Ben je enthousiast en wil je meer weten over deze functie én onze organisatie dan kun je contact
opnemen met praktijkopleiders Marlie Kurvers of Kelly de Vries via stage@mutsaersstichting.nl .
Direct solliciteren? Vul het stageformulier in op
https://www.mutsaersstichting.nl/mutsaersstichting/stageformulier.

