Ben jij die leergierige stagiair jeugdzorgwerker?
Pactum jeugd- en opvoedhulp is er voor kinderen, jongeren en ouders die het even niet alleen redden.
Samen zoeken we naar oplossingen en creëren we nieuwe kansen. Zodat gezinnen op eigen kracht
verder kunnen en jongeren weer meedraaien in de samenleving. Onze medewerkers werken met
passie voor jongeren en gezinnen in Gelderland en Overijssel.
Wij zoeken enthousiaste en leergierige:

STAGIAIRS jeugdzorgwerker div locaties
(vanaf febr 2019)
Voor locaties van Pactum in Lochem, Zutphen, Deventer, Okkenbroek, Arnhem en Apeldoorn
Onder begeleiding leer je de volgende taken
• je draagt bij aan de uitvoering van de behandeling aan jongeren in de leeftijd van
13-18 jaar;
• de behandeling is zowel groepsgericht als individueel gericht;
• je werkt samen in een multidisciplinair team.
Dit ben jij
• je volgt een relevante HBO-opleiding met (uitstroom)profiel jeugd en zit in je 3e jaar;
• je bent bereid om op onregelmatige tijden te werken (inclusief slaapdiensten);
• je bent positief, flexibel en leergierig;
• je beschikt over goede contactuele en relationele vaardigheden;
• je hebt affiniteit met de doelgroep;
• het is een pre als je in het bezit bent van een rijbewijs ivm onze standplaats.
Wat bieden wij
Een stageplaats in een mooie werkomgeving met een informele en collegiale sfeer en een team dat
voor de doelgroep staat.
•
Begeleiding door een vaste begeleider binnen het team;
•
Een helder en methodisch concept van waaruit begeleid en geleid wordt;
•
Een stagecontract voor 32 uur per week;
•
Stageperiode van februari 2019 tot en met januari 2020 (10 maanden);
•
Stagevergoeding conform de CAO Jeugdzorg, maximaal € 281,25 bij 36 uur.
Meer informatie en solliciteren
Spreekt de stageplaats jou aan en voldoe je aan het profiel? Wij maken graag kennis met je. Stuur ons
je CV en sollicitatiebrief z.s.m. per e-mail naar sollicitatie@pactum.org, onder vermelding van
vacaturenummer STAGE.2019. Voor meer informatie over de stageplaats kun je contact opnemen met
de afdeling P&O via telefoonnummer: (088) 1991 613.
De kennismakingsgesprekken worden gepland in januari 2019.
Een dienst meedraaien in de groep maakt onderdeel uit van de procedure.

