Functie
:
Vacaturenr.
:
Opleiding
:
Werkervaring :
Aantal uren
:
Ingangsdatum :
Salaris
:
Contract
:
Bijzonderheden :

Jeugdzorgwerker Ambulant
17-44
relevant Hbo-diploma en geregistreerd als jeugdzorgwerker
tenminste drie jaar werkervaring binnen de jeugdzorg
30 uur
z.s.m.
CAO-Jeugdzorg, schaal 9
jaarcontract
deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern verspreid. Interne kandidaten hebben voorrang
in de procedure.

Jeugdzorgwerker Ambulant
ten behoeve van wijkteam Barendrecht
De functie
Het lokale team is dé plek in de wijk/gemeente waar hulp wordt geboden aan jeugdigen en
ouders die meer ondersteuning nodig hebben dan het wijknetwerk hen kan bieden. De
collega’s in het lokale team zijn medewerkers uit uiteenlopende organisaties en disciplines,
zoals de Jeugd GGZ en de LVB, maar ook uit de volwassenenzorg. De lokale teams verzorgen
de casusregie en bieden ondersteuning op alle leefgebieden gericht op het reduceren van
stressfactoren en het versterken van de eigen kracht. Bij de start van de hulpverlening maak
je met de gezinsleden een plan van aanpak/-hulpverleningsplan. Gedurende de ondersteuning
rapporteer je regelmatig over de voortgang, stem je af met andere betrokkenen rond het gezin
en zet je waar het kan het wijknetwerk in. Indien meer specialistische of intensievere zorg
nodig is dan het lokale team kan bieden, zorg je dat het gezin middels een indicatie de juiste
hulpverlening krijgt. Je blijft dan als casusregisseur betrokken bij het gezin. Als casusregisseur
heb je de taak om erop toe te zien dat de geïndiceerde ondersteuning passend is en blijft bij
de context waarin het gezin verkeert.
Over FlexusJeugdplein
FlexusJeugdplein is een veelzijdig en vakkundig aanbieder van jeugd- en opvoedhulp in
Rotterdam en omliggende gemeenten. Ruim 600 professionals helpen bij vragen en problemen
rond opgroeien en opvoeden. Het gaat hierbij vaak om complexe problematiek, waarbij
samenwerking met anderen essentieel is. Een uitdaging voor iedere professional.
Jouw profiel
Wij vinden het belangrijk dat medewerkers van FlexusJeugdplein deskundig, resultaatgericht,
innovatief, zelfstandig zijn en ook goed kunnen samenwerken. Verder is het voor deze functie
van belang dat je:
- in het bezit bent van een diploma HBO-MWD, SPH of Pedagogiek en beschikt over tenminste
3 jaar relevante werkervaring.
- ingeschreven staat in het beroepsregister SKJ of dit direct realiseert bij indiensttreding.
- kennis van en inzicht hebt in het hulpaanbod en de hulpverleningsmethodieken.
- kennis van cliëntsystemen en mogelijk disfunctioneren hier binnen.
- mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor het voeren van gesprekken met
jeugdigen (en het cliëntsysteem), het rapporteren en adviseren over de uitvoering van het
hulpverleningsplan.
- sociale vaardigheden, nodig voor het bieden van intensieve begeleiding aan jeugdigen (en
hun cliëntsysteem) in crisissituaties en het kunnen omgaan met tegengestelde belangen en
loyaliteiten.
Ons aanbod
Wij bieden een uitdagende functie met leuke, gemotiveerde collega’s in een informele en
maatschappijgerichte organisatie waar veel aandacht is voor sociaal beleid, zoals
loopbaanbegeleiding, opleidingsmogelijkheden en functiegerichte trainingen.
Onze arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-Jeugdzorg. Daarnaast hebben we goede
secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder opname in het pensioenfonds Zorg & Welzijn, een

eindejaarsuitkering (13e maand), studiefaciliteiten, fietsenplan, korting op bedrijfsfitness en
korting op (ziektekosten)verzekeringen.
Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie over het werken in een lokaal team kun je vanaf 2 januari 2018 contact
opnemen met Gülnaz Dogan, manager hulpverlening, telefoonnummer 06 – 11904130.
Ben je enthousiast over bovenstaande vacatures en herken je jezelf in het profiel? Dan
nodigen we je graag uit om te solliciteren. Mail je motivatiebrief met actueel CV vóór
15 januari 2018 onder vermelding van vacaturenummer 17-44 naar de afdeling P&O:
sollicitatie@flexusjeugdplein.nl.

