VACATURE PEDAGOGISCH MEDEWERKER
UITWIJKHUIS SPIJKENISSE
Functie
Vacaturenr
Opleiding
Werkervaring
Aantal uren
Salaris
Werktijden
Vacant per

: Jeugdzorgwerker D bij uitwijkhuis Spijkenisse
: 18-02
: diploma SPW4 of vergelijkbaar
: meerdere jaren relevante werkervaring is een vereiste
: 36 uur per week
: CAO-Jeugdzorg, schaal 7
: dag-, avond-, slaap-, weekenddiensten (24/7)
: per direct

De afdeling
Om gezinnen die jeugd- en opvoedhulp krijgen te ontlasten, kunnen de kinderen - aanvullend op de
ondersteuning van een jeugd- en gezinscoach - één of meerdere dag(del)en per week worden
opgevangen in een uitwijkhuis. De intensiteit en duur van de opvang is afhankelijk van de behoefte. De
ouders blijven primair verantwoordelijk voor de zorg voor hun kind(eren) en worden intensief betrokken
bij de opvoeding en dagelijkse gang van zaken. Het verblijf in een uitwijkhuis is altijd tijdelijk.
In Nissewaard staat één van onze uitwijkhuizen. Er is plaats voor 4 tot 6 jeugdigen in de leeftijd van 0
tot 18 jaar. De duur van de begeleiding varieert van enkele weken tot maximaal 3 maanden. Het doel
van deze vorm van hulpverlening is om de draagkracht van het gezin te vergroten, waardoor er voor
ouders en de jeugdige ruimte en rust ontstaan om aan de eigen en gezamenlijke hulpvragen te werken.
De hulpverlening is dialooggericht, flexibel en op maat.
De functie
Als pedagogisch medewerker ondersteun je de uitwijkouder. Je doet mee in de dagelijkse gang van
zaken, zowel de praktische huishoudelijke taken als de pedagogische opvoeding en zorg voor de
jeugdigen. Als de uitwijkopvoeders afwezig zijn zorg je dat alles goed loopt in het uitwijkhuis. Je werkt
dus dag-, avond- en op termijn slaapdiensten.
Je profiel
Wij vinden het belangrijk dat werknemers zelfstandig, resultaatgericht en innovatief zijn en goed kunnen
samenwerken. Je hebt:
➢ een relevant MBO4-diploma, bijvoorbeeld SPW4 of vergelijkbaar
➢ zorg voor de jeugdigen in zowel praktische als emotionele zin.
➢ aantoonbare kennis, ervaring en affiniteit met jeugdigen en hun opvoeders/ouders/familie.
➢ aandacht voor alle huishoudelijke en praktische zaken taken van het uitwijkhuis
➢ een flexibele en creatieve houding .
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. Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor de functie
van Jeugdzorgwerker D (schaal 7). 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 en collectieve ziektekostenverzekeringen.
Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Piet Toet, uitwijkopvoeder, telnr 062469326 of Monique Strack, manager hulpverlening, telnr 06-24693241.
Ben je enthousiast over deze baan en herken je jezelf in het profiel? Dan nodigen we je uit om te
solliciteren voor 18 januari 2018. Mail je sollicitatiebrief met cv onder vermelding van vacaturenummer
18-02 aan: sollicitatie@flexusjeugdplein.nl

