Profiel stagekandidaten Dagcentrum de Teuten,
Jongerenwerking Pieter Simenon
Wij vragen

kandidaten in hun laatste jaar A1 (dit kan zijn maatschappelijk werk, graduaat of
bachelor orthopedagogie, sociaal werk…)
Tijdens de stage vragen wij een grote inzet van de stagiair(e) . Hij of zij draait mee
in alle facetten van het DC werk (groepsdienst, contextbegeleiding, teammomenten,
individuele begeleiding, externe overlegmomenten zoals LSD, VSD, meegaan op
studiedagen, volgen van vormingsmomenten,..)
Wij doen niet aan functie splitsing dwz bv een kandidaat maatschappelijk werk of
orthopedagogie doen eveneens groepsdiensten, gezinsbegeleiding, enz..)

Wij verwachten

een gemotiveerde stagiair(e)
Een stagebundel van de school (met de opdrachten die specifiek voor school
worden verwacht)
28 uren stageweek, maximaal verdeeld over de week en in afstemming met je
andere schooluren/taken/examens...
Een greep uit onze verwachtingen:
•

een kandidaat die durft te reflecteren en hieruit leert

•

een kandidaat die durft feedback te vragen en te ontvangen

•

een kandidaat die open durft communiceren

Meer info kan je bekomen via onze stagebundel
Wij bieden aan

Een zeer boeiende en leerrijke stage ervaring (deze feedback krijgen wij steeds
van onze studenten)
Een degelijke stage opvolging door een stagebegeleider en het hele team. Je zal
in je opdrachten niet alleen staan, je hebt hierin de steun van het hele team.
Ervaren hoe onze bijzondere jongeren en hun gezinnen worden begeleid vanuit een
“verbindende” visie.
Ruimte om te kunnen experimenteren, te creëren, te ontdekken.
Een plekje tussen de andere begeleiders, met de nodige infrastructuur (een
bureau en een computer staan ter uwer beschikking)

Nodig

Indien je je aangesproken voelt, aarzel niet om ons een motivatiebrief en een CV
op te sturen, dit ten laatste voor 15 april voor volgend schooljaar of stagetraject.
Kandidaten worden gekozen op basis van een selectiegesprek.
Kandidaten zijn bekend ten laatste op 30 april voor volgend schooljaar of volgend
stagetraject.

Onze gegevens

Dagcentrum de Teuten
Anne Lommers, hoofdbegeleidster
Koning Leopoldlaan 26, 3920 Lommel,
email: Anne.Lommers@pietersimenon.be

tel: 011-55 28 15,

