Vacature stagiair(e)
Happy Move is een jonge maar zeer snel groeiende ambitieuze organisatie op het gebied van
begeleiding voor jongeren en volwassenen met een autisme spectrum (en/of aanverwante) stoornis.
De activiteiten staan zoveel mogelijk in het teken van dieren en natuur.
Happy Move heeft ruimte voor een stagiair(e) groepsbegeleiding voor:
 Eén logeerweekend per maand, van vrijdag 19:00 uur tot en met zondag 18:00 uur op onze
locatie in Groot-Ammers, of
 Diverse zaterdagen per maand, van 10:00 tot 16:00 uur op onze locatie in Hendrik-IdoAmbacht of,
 Diverse zondagen per maand, van 10:00 tot 16:00 uur op onze locatie in Hendrik-Ido-Ambacht
of,
 Diverse woensdagmiddagen per maand, van 13:00 tot 17:00 uur op onze locatie in HendrikIdo-Ambacht.
Aantal uur: in overleg.
Werkzaamheden:
 Verdiepen in de organisatie, door het lezen van documenten over de processen.
 Leren kennen van de deelnemers en meedoen aan activiteiten.
 In het begin zal de stagiair(e) kleine praktische taken uitvoeren in het kader van de
begeleiding.
 Gedurende de stage vindt uitbreiding van de taken plaats. Samen met de (team)begeleider
verkent de stagiair(e) de verschillende aspecten van de zorgverlening.
 Deelname aan intervisie .
 Lichte huishoudelijke taken na afloop van groepsactiviteiten samen met de begeleider.
Wij vragen:
Ben jij studerend voor SPW (BOL), SPH, MWD of gerelateerde opleiding èn heb je affiniteit met
mensen met een autisme spectrum en/of aanverwante stoornis?
Dan zoeken we jou!
Je bent communicatief vaardig, leergierig, initiatiefrijk en zelfstandig en hebt enige kennis van en
ervaring met de doelgroep.
Je bent bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs, beschikt over eigen vervoer en bent woonachtig in
regio Drechtsteden of de Alblasserwaard.
Wij bieden:
Een uitdagende stage waarin je veel kunt leren en waarin ruimte is voor eigen initiatief. Je maakt deel
uit van een klein, gezellig team binnen een dynamische, groeiende organisatie. Stagedagen en –uren
in overleg.
Interesse?
Stuur je motivatie en CV per e-mail aan Carlijn Dirckx: info@happymove.nl
Ook voor meer informatie over de stage kun je contact opnemen met Carlijn Dirckx.
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