Vacature stagiaire
Zoek jij een leuke, uitdagende en leerzame stageplek? Dan zijn wij op zoek naar jou!
Prospects @ Work is per september 2018 op zoek naar MBO/HBO stagiaires voor 24-32 uur per week
voor de verschillende locaties in Tilburg en Oosterhout.
Wie zijn wij?
De medewerkers van Prospects @ Work zijn gedreven, out-of-the-box denkende en werkende
zorgprofessionals. Wij werken aan het creëren van een passende oplossing voor iedereen met een
hulpvraag. Wij denken vanuit de mogelijkheden van de cliënt; wat kan de cliënt wél. Wij vinden dat het
verbinden tussen verschillende partijen voorop staat. We streven ernaar om voor de cliënt een soepel
verloop van hun woon-, werk- en leefomgeving te realiseren.
Wat doen wij?
Prospects @ Work biedt dagbesteding en individuele begeleiding in Tilburg en Oosterhout aan
cliënten, in de leeftijd van 14 t/m 65, met een (ex)verslaving, dubbeldiagnostiek, verstandelijke
beperking, ASS, (ex)gedetineerden, vroegtijdig schoolverlaters, etc.
•

Dagbesteding

Dagbesteding wordt ingezet voor mensen waarbij reguliere maatschappelijke activiteiten en/of regulier
werk (nog) niet mogelijk is. Het doel van de activiteiten is het opbouwen van een dagritme en het
handhaven of vergroten van de vaardigheden die nodig zijn om in de maatschappij of in de reguliere
arbeidsmarkt te kunnen functioneren.
Om dit te kunnen verwezenlijken maken we gebruik van een aanbod van zowel arbeidsmatige als
creatieve, educatieve en sportieve activiteiten. Bij Prospects @ Work spelen mensen de hoofdrol en
gaan we samen op zoek naar talenten en mogelijkheden. Bij het formuleren van haalbare doelen en
geschikte activiteiten staat de vraag van de cliënt centraal.
•

Ambulante begeleiding

Prospects @ Work stemt de hulpverlening af op de begeleidingsvraag van de individuele cliënt en kan
zowel thuis, op school, het werk, de stage, als op de locaties van Prospects @ Work worden
gerealiseerd.
De ambulante begeleider kan werken aan verschillende doelen:
- Zelfredzaamheid en zelfstandigheid;
- Emotieregulatie en gedrag (o.a. omgaan met boosheid, angst en verdriet);
- Zelfbeeld en zelfvertrouwen (Wie ben ik? Waar ben ik goed in? Wat zou ik willen leren?);
- Sociale vaardigheden (o.a. omgaan met leeftijdsgenoten, gezinsleden en autoriteiten);
- Plannen en organiseren (Hoe plan ik mijn tijd? Hoe kom ik van A naar B? Hoe zorg ik dat ik op
tijd kom? Hoe hou ik mijn kamer opgeruimd?);
- Praktische begeleiding bij boodschappen doen, bezoek aan de huisarts/tandarts en instanties
van bijvoorbeeld de gemeente.
Wat bieden wij?
Prospects @ Work biedt een unieke, bijzondere en uitdagende stageplaats waarbij studenten, in een
prettige en vertrouwde omgeving, kennis kunnen maken met diverse doelgroepen. Wij staan voor
persoonlijke groei en vinden het dan ook belangrijk dat je jezelf kunt blijven ontwikkelen, op welke
manier dan ook. Tot slot kom je in een team terecht dat bevlogen is, hard werkt en over een gezonde
dosis humor beschikt.

Wat vragen wij?
Gezien de diversiteit in de doelgroep zijn wij op zoek naar een stagiaire die
het interessant en uitdagend vindt om met een gevarieerde groep mensen
te werken. Je beschikt over een hoge mate van flexibiliteit en kan
schakelen tussen diverse problematieken en/of hulpvragen. Je staat stevig
in je schoenen, weet van aanpakken en bent in staat de regie te voeren,
zodat structuur en duidelijkheid kan worden overgebracht op cliënten. Tot slot ben je iemand die in
staat is om in een zelfsturend team te werken en ben je open in de communicatie en in staat om op
een respectvolle wijze je mening te geven en feedback te geven of ontvangen.
Solliciteren
Heb je interesse in een stageplaats of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via 0133050056 of per mail info@prospectsatwork.nl.

