SAMEN

ANDERS
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SAMEN BEREIK JE MEER
JENS is een groep organisaties uit zorg en welzijn, die wil dat
ieder kind veilig en gezond opgroeit. Daar werken we
samen met anderen aan; de jongere zelf, het gezin, de buurt,
de school. Ook brengen we kennis bij elkaar omdat we samen
meer kunnen dan alleen.

WE DOEN HET ANDERS
We zijn creatief in het bedenken van oplossingen buiten de traditioneel
gebaande paden. We ondersteunen, begeleiden en behandelen. Waar mogelijk
kortdurend, maar duurzaam effectief. Dat betekent dat wij bronnen inzetten
en ondersteunen, die altijd van waarde zijn in het leven van jongeren. Hierdoor
behouden zij zelf de regie en zijn zij minder afhankelijk van professionele
zorg.

WE ZIJN DOENERS
We ondernemen en experimenteren met zorg die werkt en dat bouwen we al
doende uit. We zijn vooral doeners en wars van investeren in zaken en
administratieve processen die er niet toe doen.

ALS TEAM VERANTWOORDELIJK
Samen met je team ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning van kinderen,
jongeren en hun ouders in jouw gebied. In het gebiedsteam zitten professionals
van allerlei disciplines. Samen bepaal je wat er nodig is in jouw gebied.
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STAGE LOPEN IN HEERLEN, LANDGRAAF OF VOERENDAAL?
We hebben regelmatig MBO en HBO stageplaatsen voor studenten die
gezinsbehandelaar, ambulant hulpverlener, jeugd- en jongerenwerker,
schoolmaatschappelijk werker of jeugdconsulent willen worden.
We zoeken studenten die aan het 3e of 4e jaar van een relevante beroepsopleiding
bezig zijn.

WIE BEN JIJ?
•
•
•
•
•

een echte teamspeler
je houdt van uitdagingen en veranderingen
bent een out-of-the box denker
werkt graag met jeugdigen en ouders, zowel één op één als in een groep.
je wilt het graag samen anders doen.

WAT HEBBEN WE JOU TE BIEDEN?
• een uitdagende stage
• aan de slag bij een jonge organisatie
• samen met je team, ouders en jongeren bepalen wat de beste oplossing is.

DURF JIJ DE UITDAGING AAN?
Dan zijn wij op zoek naar jou? JENS wil je graag helpen bij je ontwikkeling tot
nieuwe professional in de jeugdhulp. Heb je nog vragen of wil je graag stage bij
ons lopen?
Stuur een mailtje naar Damien Kies via dkies@jenshelpt.nl
Kijk ook eens op onze website of op onze Facebookpagina.
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