
 

 

 
 
 
 
 
 
Vacature: Stagiaire/ Maatschappelijke stage plaats 
 
Bij onze zorgbedrijven in zowel Waarland, Opmeer als Aartswoud hebben wij plaats voor stagiaires. 
Kom beleven hoeveel veelzijdigheid een toekomstige baan in de zorg op ons zorgerf jou kan bieden!  
Onze vaste medewerkers en cliënten zullen je met open armen ontvangen.   
 
Dit vragen wij van jou:  

Kom, kijk, doe mee, stel je vragen en leer daardoor veel. 
 

Er is op ons zorgerf veel te doen, waardoor je veel leert over de zorg en onze manier van werken op 
Het Zorgerf. Door de veelzijdigheid aan activiteiten die wij aanbieden aan cliënten en onze omgeving 
kun jij je creativiteit en kwaliteiten inzetten. Bijvoorbeeld bij:  
 

- ondersteuning bij de dagbesteding: koken, appeltaarten bakken, tuinieren, dierverzorging, 
onze winkel, ruilbibliotheek, houtbewerken, houtkloven, onderhoud van het erf, enz. (Onder 
begeleiding van onze medewerkers).  

- Hulp bij evenementen, zoals een rol als figurant tijdens onze wandeling naar Bethlehem in 
december, of bijvoorbeeld de vakantieweek voor onze cliënten.  

 
Wij zien bij jou graag dat je:  

- Op de afgesproken momenten aanwezig bent.  
- Affiniteit hebt met onze doelgroep met een licht verstandelijke beperking.  

 
Wij bieden  
Een interessante en uitdagende functie in een jonge en innoverende organisatie, waarbij je veel 
eigen verantwoordelijkheid krijgt voor de uitvoering. Een stageplaats waarbij eigen initiatief wordt 
gehoord en beloond. Al vele BBL en BOL stagiaires zijn je voor gegaan en werken nu zelfs bij ons.  
 
Wie zijn wij?  
Per 1-1-2022 is Stichting PluZorg ontstaan na een fusie van Stichting Heemz.org, Stichting PROV 
Jeugd en Gezin en Zorgerf Waarland. Wij bieden 24-uurs zorg in de vorm van wonen en dagbesteding 
bij Het Zorgerf (met meerdere vestigingen), dagbesteding, logeren en individuele begeleiding (bij 
aangesloten zorgbedrijven van Heemz.org) en intensieve individuele begeleiding, 
opvoedondersteuning, begeleide bezoeken en hulp bij thuiszitters (bij PROV Jeugd en Gezin). 
Kwaliteit van de zorg is één van de belangrijkste kernwaarden bij Stichting PluZorg. Daarnaast zijn 
klantvriendelijkheid, informeel en ambitie onze sleutelwoorden. 
Voor meer informatie over onze organisatie zie www.pluzorg.nl  
 
Meer informatie over stage lopen?  
Stuur een e-mail naar info@pluzorg.nl of bel ons op: 06 - 49 28 74 00 
 
Solliciteren naar deze functie? 
Stuur je sollicitatiebrief: Stichting PluZorg, t.a.v. mevrouw Jeannette Nagtzaam, 
Trambaan 115, 1733 AX Nieuwe Niedorp of per e-mail info@pluzorg.nl,  
of bel ons op: 06 - 49 28 74 00 
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