Maak meedoen mogelijk en loop stage bij MEE
Zoek je een derdejaars stage voor de opleiding MWD/Social Work of soortgelijk?
In de omgeving van ‘s-Hertogenbosch, Eindhoven, Tilburg of Venlo?
Wil je graag mensen met een beperking en hun netwerk ondersteunen?
Ben jij zelfstandig, creatief, open minded en flexibel?

Dan zoeken we jou voor ons studententeam!

MEE De Meent Groep geeft informatie, advies en kortdurende ondersteuning aan mensen met een
beperking en hun omgeving. Op alle levensgebieden en in alle levensfasen. Daardoor kunnen zij naar
vermogen meedoen in de samenleving. Wij zijn onafhankelijk en staan naast de cliënt. Wij helpen zijn eigen
kracht te versterken en de mogelijkheden van zijn netwerk te benutten. Dit vergroot zijn zelfredzaamheid en
kwaliteit van bestaan. Zo maakt MEE meedoen mogelijk. MEE De Meent Groep werkt in de regio ’sHertogenbosch, Noordoost Brabant, Zuidoost Brabant, Noord en Midden Limburg en in regio Tilburg.

Uitdagende (jaar)stage
Bij MEE wacht je een uitdagende (jaar)stage. Samen met andere studenten vorm je een team. MEEconsulenten coachen het team op de achtergrond. Je volgt MEE-trainingen zoals Sociale Netwerk
Versterking en het herkennen van en omgaan met mensen met een (licht) verstandelijke beperking, Niet
aangeboren Hersenletsel en autisme. Je werkt samen met andere organisaties, teams en uiteraard met
cliënten en hun netwerk.
Dit ga je doen
Tijdens je stage draai je geleidelijk aan mee in het werk van een MEE cliëntondersteuner en je leert
sommige onderdelen zelfstandig uit te voeren. Je kunt te maken krijgen met allerlei cliëntsituaties.
Bijvoorbeeld gezinnen waarin een kind met een beperking opgroeit, mensen met een licht verstandelijke
beperking die op zichzelf gaan wonen of jongeren met een beperking die zelfstandig willen leren reizen of
mensen die een 24 uurs beschikking hebben en hierin geadviseerd moeten worden.
Interesse?
Schrijf dan een brief met jouw motivatie, kwaliteiten en leerpunten en zeg ons vooral waarom we voor jóu
moeten kiezen. Mail voor 1 juni 2020 je brief mét CV naar sollicitatie@meedemeentgroep.nl o.v.v.
sollicitatie studententeam 3e jaars stage 2020/2021. Geef in je brief aan voor welke regio je solliciteert.
Vragen?
Mail dan naar de coördinator van het studententeam, Marjo van Rooij: m.van.rooij@meedemeentgroep.nl
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