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Pieterskerkhof 16
3512 JR Utrecht
030-2361962
www.u-centraal.nl

U Centraal is een stedelijke welzijnsorganisatie in Utrecht. Beroepskrachten en vrijwilligers bieden
informatie, advies, contact en praktische hulp. U Centraal wijst de weg aan iedereen die woont,
werkt of zorgt in Utrecht. Ook voedt U Centraal lokale hulpverleners met expertise rond een aantal
thema's.
GEVRAAGD

Stagiair(e) 3e jaars MWD m/v voor 24 uur bij Fiom Utrecht
Algemene informatie:
Voor het studiejaar 2016 - 2017 zijn wij voor de periode september t/m juni op zoek naar een
student Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD voor 24 uur per week).

Fiom Utrecht (onderdeel van U Centraal), gespecialiseerd maatschappelijk werk, verleent
psychosociale hulp in Utrecht bij vragen rondom zwangerschap, adoptiezorg en de verwerking van
seksueel geweld.
Fiom Utrecht kent een grote verscheidenheid aan hulpvragen. Meer informatie is te vinden op
www.fiomutrecht.nl.
De functie:
Wij zoeken een enthousiaste stagiaire (m/v) die de volgende werkzaamheden gaat uitvoeren:
Het bieden van individuele, systeemgerichte en groepsgerichte hulpverlening. Het onderhouden van
contacten met relevante netwerkpartners, zoals gezondheidscentra, verloskundigen, buurtteams en
ziekenhuizen.
Functie inhoud:
-

-

In het begin loop je mee met de verschillende collega’s, waardoor je de werkzaamheden van
de Fiom goed leert kennen.
Als stagiaire krijg je tijdens jouw stageperiode de mogelijkheid om zelfstandig (aanstaande)
tienerouders te begeleiden. Je kunt ervaring opdoen met het voeren van gesprekken, het
maken van een hulpverleningsplan en het vertalen van theoretische kennis in de praktijk.
Intakegesprekken met cliënten
Meedraaien van de TOP (Trotse ouders praten) groep 1 keer per maand. Dit is een groep
voor jonge (a.s.) ouders
Actief deelnemen aan diverse overlegvormen
Zo nodig overleg met verwijzers
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Functie eisen:
Minimaal drie dagen per week stage lopen, in elk geval op de woensdag i.v.m. teamoverleg
Affiniteit met onze doelgroep
Zelfstandig kunnen werken
Flexibel
Empathie kunnen tonen
Contactuele vaardigheden
Telefonische en organisatorische vaardigheden
Een leerbare opstelling
Betrouwbaarheid in afspraken
Een open communicatie is belangrijk
Wij bieden wij:
- Een leerzame en interessante stageplaats met begeleiding waar je in een klein gezellig team
werkt. Als stagiair bij U Centraal maak je nu mee hoe het welzijnswerk van de toekomst
wordt vormgegeven. Uitgangspunten als eigen kracht, het versterken van sociaal netwerken,
de samenwerking tussen hulpvragers , mantelzorgers, professionals en vrijwilligers; bij U
Centraal is deze manier van werken het uitgangspunt
- Op de werkvloer wordt je op competenties en leerdoelen begeleid en beoordeeld door de
stagebegeleider. Met haar of hem heb je minimaal 1 keer in de twee weken een
begeleidingsgesprek
- Stagelopen bij U Centraal is afwisselend, uitdagend en leerzaam.
- Een stagevergoeding van ongeveer 200 bruto euro per maand op basis van 32 uur.

Meer informatie:
Mail je vraag naar Jessica Schot (maatschappelijk werker, Fiom Utrecht) j.schot@u-centraal.nl of
bel 06 - 22479655
Solliciteren: Stuur je sollicitatie, voorzien van een recent CV, per e-mail naar j.schot@u-centraal.nl
o.v.v. vacaturenummer VAC-UC-2016-stagefiomutrecht
Meer informatie over U Centraal & Fiom Utrecht:
www.u-centraal.nl
www.fiomutrecht.nl
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