PPI - Jeugdhulp in een groep
Drift 11
3512 BR
Utrecht
030-236 1763
info@ppi-jeugdhulp.nl
PPI Jeugdhulp (onderdeel van U Centraal), begeleidt via een groepsgewijze aanpak risicojongeren
(12-18 jaar) die veelal kampen met meervoudige complexe problemen en die dreigen vast te lopen
binnen het voortgezet onderwijs. Er is bij deze jongeren sprake van een combinatie van emotionele
en/of psycho-sociale problematiek enerzijds en schoolleerproblemen anderzijds.
GEVRAAGD

Stagiair(e)

3e

jaars Social Work m/v voor 24 uur bij PPI Jeugdhulp

Algemene informatie:
Voor het studiejaar 2017 - 2018 zijn wij voor de periode september-juni op zoek naar een student(e)

MWD, SPH of pedagogiek voor 24 uur per week.
Wij zoeken een enthousiaste stagiaire (m/v) die de volgende werkzaamheden gaat uitvoeren:
Functie inhoud:
-

Groepsgerichte begeleiding aan een groep jongeren (8-10 per middag) op het gebied van
studievaardigheden en psychosociale hulpverlening;
Individuele begeleiding gericht op de persoonlijke leerdoelen van een jongere;
Contact onderhouden met ouders, ketenpartners en andere externe organisaties;
Bewaken van het proces van de jongere middels rapportages en contactjournaals;
Deelnemen aan in- en externe overleggen.

Functie eisen:
-

Minimaal drie dagen per week stage lopen, in elk geval op de dinsdag i.v.m.
teamoverleg/casuïstiek etc.;
Affiniteit met onze doelgroep en het werken met groepen;
Zelfstandig kunnen werken;
Flexibel;
Empathie kunnen tonen;
Contactuele 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. Uitgangspunten als eigen kracht, het versterken van sociaal netwerken, de
samenwerking tussen hulpvragers en professionals; bij U Centraal is deze manier van werken
het uitgangspunt;
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-

Op de werkvloer word je op competenties en leerdoelen begeleid en beoordeeld door de
stagebegeleider;
Stagelopen bij PPI is afwisselend, uitdagend en leerzaam;
Een stagevergoeding van ongeveer 200 bruto euro per maand op basis van 32 uur.

Mail je vraag naar stagelopen@u-centraal.nl. We krijgen veel vragen binnen van studenten die stage
willen lopen, vandaar dat we een voorkeur hebben voor communicatie per mail.
Solliciteren:
Stuur je sollicitatie, voorzien van een recent CV en motivatie, naar stagelopen@u-centraal.nl o.v.v.
vacaturenummer VAC-UC-2017-PPI. De sollicitatieprocedure bestaat uit een gesprek met twee
medewerkers en een middag meedraaien met de groep.
Meer informatie over U Centraal & PPI Jeugdhulp
www.ppi-jeugdhulp.nl
www.u-centraal.nl
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