Vacature | Traineewerkplek bij MHC
Omschrijving organisatie

Mental Health Caribbean (MHC) organiseert in opdracht van het zorgverzekeringskantoor Bonaire de
psychische, psychiatrische en verslavingszorg voor Caribisch Nederland. MHC heeft verschillende disciplines
in dienst, zoals psychiatrisch verpleegkundigen, sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen, (kinder- en jeugd)
psychologen, (kinder- en jeugd) psychiaters en veel meer. MHC heeft een samenwerking met een GGZorganisatie in Nederland. De Ambitie van MHC is de kwaliteit van het leven van de inwoners van Caribisch
Nederland te verbeteren. Ze bieden aan iedereen – van jong tot oud – kwalitatief hoogwaardige geestelijke
gezondheidszorg.
Omschrijving werkplek

De trainee wordt als beleidsadviseurs breed ingezet in verschillende teams en gaat aan de slag met meerdere
thema’s tijdens het traineeschip. De thema’s kunnen variëren van kwaliteit, E health, HR en opleidingen.
Trainee komt in aanraking met verschillende disciplines. De werkplek is dus divers en uitdagend.
Rol trainee
Trainee gaat zich bezighouden met het maken van beleid, kwaliteitsonderzoeken, HR-taken en opleidingen.
Trainee werkt mee aan verschillende ontwikkelingen binnen MHC. Afhankelijk van de opleiding en de ambities
van de trainee, zal een passend takenpakket worden samengesteld.
Gewenste trainee
MHC is opzoek naar een enthousiaste, ambitieuze HBO/WO afgestudeerde met affiniteit met Mental Health.
Trainee moet o.a. enthousiast worden van onderzoeken, en beleid maken. Trainee heeft brede interesses en
is een echte doener, een duizendpoot en vooral flexibel. Om succesvol te zijn in dit traineeschip moet de
beoogde trainee humor hebben, leergierig en, initiatiefrijk zijn, Daarnaast moet trainee cultuursensitief
kunnen werken.
Begeleiding
Afhankelijk van de opleiding van de trainee zal er een passende begeleider aan hem/haar gekoppeld worden.
Beoordeling

Gedurende het traject zal de trainee door de begeleider en teamleider beoordeeld worden.
Duur werkplek
Het trainee programma bij MHC duurt 2 jaar
Als er sprake is van goed functioneren en er is vacatureruimte, dan is de intentie de trainee in dienst te nemen.
Arbeidsvoorwaarden
Uren per week;
Brutosalaris;

Vakantiegeld;

36-40uur
Afhankelijk van de vooropleiding.
HBO opleiding | $ 2.473,- o.b.v. 40 uur
WO opleiding | $ 2,754,- o.b.v. 40 uur
7.5%

13e maand;
Vakantiedagen;
Begindatum werkplek

15 Februari 2023
Vacaturenummer
MHC-2023

8.33%
20 dag

