Vind jij het belangrijk om kwetsbare mensen een stem te geven?
Deze mensen kun je helpen om als regisseur binnen het (zorg) netwerk voor ze op te treden. Heb je een
gedreven, enthousiaste en betrokken persoonlijkheid?
Dan zoeken we jou als stagiaire mentor in ons team!

Stagiaire Assistent Mentor M/V
Wie zijn wij?
FrL Bewindvoeringen en Budgetbeheer BV is een professioneel bewindvoerders en mentorschapskantoor
gevestigd in Drachten, dat in 2002 is begonnen onder de naam Trip Bewindvoeringen BV.
Wij vinden de termen persoonlijk, deskundig en samen erg belangrijk.
Persoonlijk contact is ons uitgangspunt. Als mentor gaan we samen met de cliënten, begeleiders, familie en
andere samenwerkingspartners op zoek naar de beste oplossing voor de cliënt, waarbij ze mogen vertrouwen op
onze deskundigheid.
Wat doet een mentor/ curator bij Frl Bewindvoeringen en Budgetbeheer BV? Jij als stagiair gaat de
mentor / curator daarbij ondersteunen.
-

Als mentor/curator help je kwetsbare mensen om te beslissen over hun verzorging, verpleging,
behandeling of begeleiding;
De mentor/curator onderhoudt persoonlijk contact met de cliënt en zijn/haar netwerk door middel van
huisbezoeken, bezoeken op de dagbesteding, telefoongesprekken, digitale platforms en mail;
De mentor ondersteunt zijn/haar cliënt bij zorgbesprekingen;
Verslagen maken van uitgevoerde taken, afspraken en jaarlijks voor de Kantonrechter;
De mentor werkt grotendeels zelfstandig als mentor, maar ook samen met de andere mentoren sparren
en elkaar versterken, zodat er voor de cliënt het beste uit wordt gehaald;
Jouw frisse blik en initiatieven zullen ons team verrijken.

Wat vragen wij van een mentor - curator?






Je voldoet aan de opleidingseisen die gesteld worden aan een mentor, deze kun je vinden op
www.rechtspraak.nl
Je bent oplossingsgericht en hebt kennis van de sociale kaart;
Je hebt kennis van verschillende ziektebeelden en kunt hierop anticiperen;
Je bent betrouwbaar, geduldig, discreet, behulpzaam en flexibel;
Je hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden;

Wat bieden wij jou?



.

Een leuke leerzame stage plaats, uren in overleg;
Een enthousiast betrokken team waar ruimte is voor jouw ideeën;
Afwisselend en uitdagend werk in een brede doelgroep;

Kom jij bij ons stage lopen? Reageer nu!
Stuur dan je schrijven met cv naar mevrouw M. Bertram, e-mail: M.Bertram@frlbewind.nl.
Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Monique Bertram op 0512 – 580310.

Frl Bewindvoering en Budgetbeheer BV
Dopheide 20
9202 PB Drachten

