Vacature: stagiaire Gezinscoach
Dunas Zorg vindt het belangrijk om jong talent een kans te geven en zoekt daarom een stagiair voor
de begeleiding van kinderen en (jong)volwassenen met autisme, add en adhd. Je krijgt als stagiair van
Dunas Zorg volop coaching en de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen binnen de organisatie.
Veel kinderen, (jong)volwassenen en gezinnen hebben een lange weg begaan voordat zij hulp
(durven) aanvragen. De begeleiders zijn er voor het kind of (jong)volwassene, maar ook voor andere
leden van het gezin of de partner. De begeleiding is daarom persoonlijk, flexibel, op maat, vrolijk,
oprecht en het liefst in eigen omgeving, op school of op het werk.
Met als doel: het versterken van de eigen kracht, waarbij zelfwaardering een belangrijke rol speelt.
Dunas Zorg is actief in de Duin- en Bollenstreek, Leiden en Oegstgeest en is gevestigd in het hart van
deze fleurige streek. Je komt terecht in een team van acht zorgprofessionals, als stagiair- begeleider
draai je volledig mee in ons team.
Waar we naar op zoek zijn een:
- Teambuilder;
- Leergierige creatieveling;
- Ondernemende student;
- Je volgt de opleiding: Hbo Social Work (bij voorkeur profiel GGZ Agoog of Zorg en met
jongeren profiel jeugdzorg) of Hbo pedagogiek.
Je bent flexibel, want we kunnen ook ’s avonds een beroep op je doen en je bent stressbestendig.
Wat je van ons kan verwachten
Je krijgt de kans om je te ontwikkelen tijdens een leerzame en veelzijdige stageplaats bij dé specialist
op het gebied van ambulante begeleiding voor kinderen, (jong)volwassenen met autisme, add en
adhd. Jouw frisse blik wordt altijd gewaardeerd! Uiteraard krijg je een maandelijks vergoeding en je
komt terecht in een gezellig team.
Geïnteresseerd?
Lees je het functieprofiel hierboven en denk je: dat ben ik? Reageer dan snel via info@dunaszorg.nl
en wie weet zien we jou op ons kantoor aan de Gieterij 44 in Noordwijkerhout. Vergeet niet je
motivatie en CV mee te sturen.
Kijk voor meer informatie naar: www.dunaszorg.nl of neem telefonisch contact op met Miranda
Postma, directeur Dunas Zorg (06 27 56 12 65)

