VACATURE Orthopedagoog bij CJG Vlaardingen

Vacaturenr
Opleiding

: 18-01
: Academisch diploma vereist: (Ontwikkelings) Psychologie, (Ortho)Pedagogiek én aangevuld
met een diagnostiek aantekening. Bij voorkeur ook een door de beroepsvereniging erkende
post-doctorale opleiding en registratie (NIP/NVO/GZ)
Werkervaring : bij voorkeur enkele jaren
Salaris
: CAO-Jeugdzorg, schaal 11, min € 3.054,-- en max € 4.615,-- bruto per maand op fulltime
basis, afhankelijk van ervaring
Aantal uren : 20 uur
Contract
: zwangerschapsvervanging van februari tot en met juni 2018
De functie
De orthopedagoog binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Vlaardingen richt zich op de:
- Ondersteuning aan gezinnen
Orthopedagogische begeleiding wordt toegepast in geval van versterkte of verlengde faseproblematiek,
een opeenstapeling van opvoedvragen op meerdere leefgebieden van het kind of een vermoeden van
ontwikkelingsproblemen waarvoor specialistische hulp (nog) niet geïndiceerd is.
- Consultatie en advisering van professionals
De orthopedagoog adviseert collega-professionals ten aanzien van pedagogische vraagstukken en
casuïstiek en draagt bij aan deskundigheidsbevordering.
Het doel van de orthopedagogische ondersteuning is om in een vroeg stadium ondersteuning te bieden in
een problematische opvoedingssituatie van ouders en hun kind(eren) tussen 0 en 19 jaar. Daarnaast is het
vroeg signaleren van ontwikkelingsproblematiek een kerntaak. Enkelvoudige opvoedingsvragen worden
behandeld door de eerstelijnspedagoog (HBO). De casuïstiek van de orthopedagoog omvat de meer
complexere problematiek waarbij, naast orthopedagogische advisering, ook vroeg signalering, prediagnostiek
dmv observatie, afstemming met andere betrokkenen en doorverwijzing tot de taken behoren. Wanneer
ouders vragen of zorgen hebben over het gedrag, de ontwikkeling of de opvoeding van hun kind, kunnen
ouders naar de orthopedagoog verwezen worden. Jij biedt dan kortdurende opvoedondersteuning (5-10
gesprekken) om de problemen die ouders ervaren met hun kind beter te begrijpen en tot oplossingen te
komen. Samen met de ouders denk je na over waar het probleem vandaan lijkt te komen of wat het
probleem mogelijk in stand houdt. Op basis daarvan bedenk je met de ouders hoe zij op andere manieren
kunnen omgaan met het gedrag en de moeilijkheden van hun kind. Als kortdurende ondersteuning niet
voldoende is voor de betreffende vragen of problemen van ouders, dan kijk je samen met ouders naar
aanvullende hulpmogelijkheden. Je werkt in de ondersteuning van gezinnen samen met het wijkteam,
scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, met de gezinsspecialisten en de jeugdgezondheidszorg.
Jouw profiel
Wij vinden het belangrijk dat werknemers van Enver 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 het academisch diploma (Ontwikkelings)Psychologie of (Ortho)Pedagogiek én een
diagnostiek aantekening hebt. Bij voorkeur is dit aangevuld met een door de beroepsvereniging erkende
post-doctorale opleiding en registratie (NIP/NVO/GZ).
- beschikt over relevante werkervaring en kunt reflecteren op je eigen handelen.
- kennis hebt van fasegebonden en niet fasegebonden ontwikkelingsproblemen bij kinderen,
opvoedingsproblemen van ouders/opvoeders, opvoeden in andere culturen en van opvoedings- en
ontwikkelingsvraagstukken in de jeugdgezondheidszorg, jeugdhulp, onderwijs, kinderopvang en welzijn.
- uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid hebt en communicatieve vaardigheden
om samenwerkingspartners te enthousiasmeren, informeren en adviseren.
- didactische vaardigheden hebt voor het begeleiden van pedagogische preventiegerichte
groepsbijeenkomsten.
- integer bent. Wij vragen altijd een referenties op bij je huidige werkgever en voor indiensttreding overleg
je een Verklaring Omtrent Gedrag.
- flexibel inzetbaar bent

De organisatie
Vanaf 1 januari 2018 vormen FlexusJeugdplein, Stek Jeugdhulp en TriviumLindenhof samen Enver. Enver is
er voor kinderen, jongeren, ouders en opvoeders. Voor een steuntje in de rug en voor zorg en ondersteuning
als de ontwikkeling van een kind in het gedrang komt.
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 CAOJeugdzorg. Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor zwangerschapsvervanging in de functie van
Gedragswetenschapper B. Daarnaast hebben we goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder opname
in het pensioenfonds Zorg & Welzijn, een eindejaarsuitkering, een fietsenplan, collectieve
ziektekostenverzekeringen en korting op verzekeringen bij Centraal Beheer.
Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Monique Strack, manager hulpverlening,
telefoon 06-24693214 of e-mail moniquestrack@flexusjeugdplein.nl.
Ben je enthousiast over deze baan en herken je jezelf in het profiel? Dan nodigen we je uit om te solliciteren.
Mail je sollicitatiebrief met cv vóór 18 januari a.s. onder vermelding van vacaturenummer 18-01 aan: Enver,
afdeling P&O, e-mail: sollicitatie@flexusjeugdplein.nl.
www.enver.nl

