PASSE-PARTOUT ZORG
Passe-Partout Zorg ondersteunt kinderen en (jong) volwassenen met
gedragsproblemen, ontwikkel en/of psychische problematiek zodat deze zo
plezierig mogelijk kunnen wonen, leren, werken en leven, en zoveel mogelijk kunnen aansluiten in hun
eigen omgeving.
Ben jij degene die bij ons stage wilt lopen? Zoek dan niet verder. Wij bieden jouw een afwisselende,
uitdagende stage aan.
Er zijn voldoende mogelijkheden om aan je competenties en je persoonlijke leerdoelen te werken. Je
maakt onderdeel uit van een team en je voert naar gelang het niveau en leerjaar van je opleiding
geleid, begeleid of zelfstandig taken uit binnen het werk. Er zijn jaarlijks stageplaatsen beschikbaar
voor diverse opleidingen en richtingen:
- Groepsbegeleider (buitenschoolse groepsbegeleiding, logeerweekenden) (SPH,Pedagogiek,
Toegepaste psychologie, maatschappelijk werker & dienstverlening e.d.)
- Psycho motorische therapie
- Activiteiten begeleiding
- Begeleider dagbesteding
- Jobcoach
- Administratief medewerker
- Communicatie, promotie, sales
Voor de stageplaatsen geldt dat de stage minimaal 18 uur en maximaal 36 uur per week bevat, voor
een periode van één studiejaar of voor koppelstages (1,5 jaar). Wij bieden geen BBL-plaatsen, duale
leer-/werkplaatsen, snuffelstages en maatschappelijke stages aan.
Interesse?
Stuur dan een sollicitatiebrief en je CV naar Ulrike Suiskens, u.suiskens@passepartoutzorg.nl. De
stage coördinator neemt hierna contact met je op om een afspraak te maken voor een
sollicitatiegesprek.
Nog vragen?
Dan kun je contact opnemen met Ulrike Suiskens via u.suiskens@passepartoutzorg.nl of bel met
0642636978

DOTZZ LIFESTYLE
Dotzz is een winkel met een breder doel dan
alleen leuke spullen maken en verkopen.
Samen een lach toveren op vele gezichten,
mensen laten stralen en het beste in ze naar
boven halen. Dat is ons hoofdmotto. En dat
doen we op vele verschillende manieren. We
zetten ons graag in voor mensen die net
even wat extra aandacht nodig hebben.

Zo bieden we mensen, die zonder extra
aandacht en begeleiding
niet kunnen participeren in het arbeidsveld,
werk(ervarings)plekken.
We werken hiervoor samen met PassePartout Zorg die de
benodigde extra begeleiding verzorgen.
www.dotzzlifestyle.nl

Ben jij degene die bij ons stage wilt lopen? Zoek dan niet verder. Wij bieden jouw een afwisselende,
uitdagende stage aan.
Er zijn voldoende mogelijkheden om aan je competenties en je persoonlijke leerdoelen te werken. Je
maakt onderdeel uit van een team en je voert naar gelang het niveau en leerjaar van je opleiding
geleid, begeleid of zelfstandig taken uit binnen het werk. Er zijn jaarlijks stageplaatsen beschikbaar
voor diverse opleidingen en richtingen:
- Activiteiten begeleiding
- Begeleider dagbesteding
- Jobcoach
- Administratief medewerker
- Communicatie, promotie, sales
Voor de stageplaatsen geldt dat de stage minimaal 18 uur en maximaal 36 uur per week bevat, voor
een periode van één studiejaar of voor koppelstages (1,5 jaar). Wij bieden geen BBL-plaatsen, duale
leer-/werkplaatsen, snuffelstages en maatschappelijke stages aan.
Interesse?
Stuur dan een sollicitatiebrief en je CV naar Ulrike Suiskens, u.suiskens@passepartoutzorg.nl. De
stage coördinator neemt hierna contact met je op om een afspraak te maken voor een
sollicitatiegesprek.
Nog vragen?
Dan kun je contact opnemen met Ulrike Suiskens via u.suiskens@passepartoutzorg.nl of bel met
0642636978

