Vacatures stagiaires
Sociom haalt graag gemotiveerde stagiaires in huis. Zij brengen recente theoretische kennis
in en hebben een actuele kijk op het werk. Ook de assistentie die stagiaires bieden in de
uitvoering is belangrijk.
Bij Sociom zijn in alle gebiedsteams stagiaires actief. Praktijkbegeleiders zien erop toe dat
de taken die stagiaires krijgen, aansluiten bij hun interesses, hun mogelijkheden en uiteraard
hun opleiding.
Door passende stageplaatsen te bieden, willen we studenten opleiden tot goede
beroepskrachten voor het werkveld. Je kunt bij Sociom op een plezierige en professionele
manier je competenties verder ontwikkelen.
Een stage bij Sociom is niet vrijblijvend. Collega’s en cliënten rekenen op je inzet. Wij van
onze kant investeren in jou door een praktische begeleiding en goede voorzieningen. In de
nota stagebeleid is vastgelegd wat Sociom van een stagiaire verwacht en wat jij van ons kunt
verwachten. Je ontvangt een kleine onkosten vergoeding.
Sociom heeft een stagecoördinator en verschillende praktijkbegeleiders. De stagecoördinator
is de intermediair tussen de Sociom-teams en de opleiding. Iedere stagiaire heeft een
praktijkbegeleider die werkzaam is in hetzelfde functiegebied en die vanuit de praktijk kan
zorgen voor een goede ondersteuning.
Voorafgaand aan je stage bij Sociom, na het sturen van een gedegen motivatiebrief met CV,
voer je een kennismakingsgesprek met de praktijkbegeleider over je takenpakket en
wederzijdse verwachtingen. Na het gesprek beslist de praktijkbegeleider of je de geschikte
persoon bent voor de stage.
Als je bij Sociom stagiaire wordt, krijg je een introductie. Je maakt kennis met de organisatie,
het werk, de teamgenoten, vrijwilligers en andere stagiaires.
Tijdens en na afloop van de stageperiode zijn er evaluaties. Dit is afhankelijk van de eisen
van de opleiding.

Hieronder staan de vacante stageplaatsen bij Sociom. De werving van stagiaires gebeurt
door de teams. Sociom heeft een centraal aanmeldpunt via stagecoördinator
ullabecker@sociom.nl of via de praktijkbegeleiders in de vacature.

Reageer op een stagevacature door een motivatie-mail /brief met CV te sturen.

