Pulse staat voor
Wonen in een wijk waarin je je thuis en veilig voelt. Gekend en gezien worden. Meedoen en je
bijdrage leveren. Zelfredzaamheid en prettig in je eigen huis wonen. Daar zet Stichting Pulse zich
voor in.

Vacature stagiaire Sociale activering en huiskamerproject (senioren)
Pulse zoekt per september 2018 een gemotiveerde en ondernemende derdejaars HBO stagiaire Social
Work voor de dienst Sociale Activering/ dagbesteding.
Wat houdt de functie in?
Sociale activering koppelt stagiaires als coach aan mensen die een steuntje in de rug kunnen
gebruiken zodat zij weer volwaardig kunnen participeren in de maatschappij.
De ondersteuning wordt geboden aan bijvoorbeeld mensen met een licht psychiatrische
achtergrond, licht verstandelijke beperking, verslavingsproblematiek, migranten en vluchtelingen.
Rol: Coach:
o
o
o

In kaart brengen van interesses, wensen en mogelijkheden
Toeleiding naar activiteiten, voorzieningen en vrijwilligerswerk
Ondersteuning bieden in netwerkuitbreiding

Huiskamerproject is een dagbesteding voor senioren, waar samen zijn en activiteiten centraal staan.
Iedere dinsdag - en donderdag tussen 9.00 – 14.30 uur.
Rol:
o Activiteiten begeleiden en nieuwe activiteiten ontwikkelen voor de doelgroep
ouderen.
o Deelnemers kunnen motiveren en activeren.
o Signalen die wijzen op gedrag- en of stemmingsverandering herkennen en bespreken
met de coördinator.
o In staat zijn om zelfstandig activiteiten uit te voeren en de groep te draaien.
Wat verwachten wij van jou?
We zoeken iemand met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, empathisch vermogen, goede
communicatieve vaardigheden, geduld en doorzettingsvermogen. Iemand die goed kan
samenwerken met anderen (teamplayer) maar ook alleen zijn of haar mannetje staat.
Wat kun jij van ons verwachten?
Je krijgt goede stagebegeleiding. Je kunt deelnemen aan groepsintervisie en
deskundigheidsbevordering met andere stagiaires/vrijwilligers. Wij bieden een stageperiode met
waardevolle contacten met de doelgroep, vrijwilligers en netwerkpartners.
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Meer informatie/reageren
Wanneer je interesse hebt in deze vacature, kun je een motivatie brief met CV per e-mail sturen naar
j.v.vliet@stichting-pulse.nl Voor informatie: Jose van Vliet, sociaal werker, tel: 030-6868030.
Bereikbaar maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Zie ook www.stichting-pulse.nl
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