Vacature Jeugdzorgwerker Vrouwenopvang
24 uur per week
Vacaturenummer
Eisen
Salaris
Contract
Bijzonderheden

Locatie

: 17-45
: HBO-diploma en SKJ-registratie en tenminste 3 jaar
werkervaring is vereist
: CAO-Jeugdzorg, schaal 9. Inschaling afhankelijk van
ervaring.
: jaarcontract
: Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern
verspreid; kandidaten van FlexusJeugdplein,
TriviumLindenhof en Stek krijgen voorrang in de
procedure.
: Spijkenisse

De functie

Je begeleidt vrouwen en/of mannen eventueel met hun kinderen die te maken hebben gehad
met huiselijk geweld in welke vorm dan ook. Je bespreekt complexe zaken in het team en stelt
samen met de cliënt een krachteninventarisatie op en de daaruit voortvloeiende actieplannen.
Deze krachteninventarisaties en actieplannen bespreekt je regelmatig met het team en de
gedragsdeskundige. Je voert samen met de cliënt de plannen uit en stelt deze bij waar nodig,
volgens de gebruikte methodiek. Je bent samen met de cliënt verantwoordelijk voor het hele
begeleidingstraject en stelt zo nodig de dienstverlening van hulpverlenende instanties op
elkaar af, je fungeert hierbij als casemanager. Je ondersteunt de cliënt bij het verzorgen van
de administratieve en financiële administratieve gericht op vergroting van de zelfredzaamheid.
Binnen de richtlijnen verricht je crisisinterventies, signaleert verwaarlozing en knelpunten in
gedrag en grijpt in binnen het afgesproken kader. Zo nodig overleg je met betrokkenen uit de
leefomgeving van de cliënt in samenspraak met de cliënt.
Je ondersteunt de cliënt met en verzorgt, waar nodig, interne en externe communicatie,
zodanig dat deze altijd juist en volledig geïnformeerd is. Je verzorgt dagelijkse verslaglegging,
maakt verslagen van observaties, incidenten en verrichte werkzaamheden en zorgt voor een
goede overdracht.
De afdeling
De vrouwenopvang is gevestigd te Spijkenisse. In de vrouwenopvang worden vrouwen, veelal
met hun kind(eren) opgevangen, die de thuissituatie hebben (moeten) verlaten vanwege een
geweldssituatie. Ze worden planmatig, doelgericht en methodisch begeleid dat ze binnen
12 maanden weer zo goed mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan de maatschappij. De
begeleiding is krachtgericht, dat wil zeggen dat wij werken vanuit de overtuiging dat cliënten
het vermogen hebben te herstellen. We focussen op krachten, maken de cliënt regisseur van
eigen leven en gebruiken de omgeving als hulpbron. We werken waar mogelijk systeemgericht
en hebben ook aandacht voor de kinderen individueel, als wel in contact met de ouders.
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.
Per 1 januari 2018 gaan FlexusJeugdplein, TriviumLindenhof en Stek Jeugdhulp samen verder
als Enver.
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
• integer bent
• flexibel inzetbaar bent
• kunt reflecteren op je eigen handelen

•
•

kennis hebt van de problematiek van vrouwen uit geweldsituaties, zowel geestelijke als
lichamelijke mishandeling, en seksueel geweld, ook in andere culturen
je kennis hebt van de specifieke problematiek en mogelijkheden van de cliënten en van
de in deze sector toegepaste methodieken en sociale systemen.

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 de functie kun je vanaf 8 januari 2018 contact opnemen met
Mieke Francken, leidinggevende, telefoon 06-42037278.
Ben je enthousiast over deze baan en herken je jezelf in het profiel? Dan nodigen we je uit om
te solliciteren. Mail je gemotiveerde sollicitatiebrief met cv vóór 17 januari a.s. onder
vermelding van vacaturenummer 17-45 naar: sollicitatie@flexusjeugdplein.nl .
De sollicitatiegesprekken zullen woensdag 24 januari a.s. plaatsvinden.

