Ben jij die enthousiaste en ondernemende pleegzorgwerker?
Pactum jeugd- en opvoedhulp is er voor kinderen, jongeren en ouders die het even niet
alleen redden. Samen zoeken we naar oplossingen en creëren we nieuwe kansen. Zodat
gezinnen op eigen kracht verder kunnen en jongeren weer meedraaien in de
samenleving. Onze medewerkers werken met passie voor jongeren en gezinnen in
Gelderland en Overijssel.
Voor de regio Deventer zoeken wij een enthousiaste, ondernemende:

Pleegzorgwerker
24 tot 28 uur per week
Hier ga je werken
Voor het team ambulant en pleegzorg te Apeldoorn zoeken wij een jeugdzorgwerker B
die verantwoordelijk is voor het begeleiden van pleegouders en de pleegkinderen die bij
hen wonen en het begeleiden van de ouders van het pleegkind.
Hoe ziet je werk er uit
• je begeleidt procesmatig pleegouders en ouders;
• je draagt zorg voor interne- en externe rapportage aangaande het
hulpverleningsproces;
• je onderhoudt contacten met plaatsende instanties en hulpverleningsorganisaties;
• je overlegt met voor het cliëntsysteem belangrijke personen.
Dit ben jij
• je hebt een afgeronde relevante Hbo-opleiding met uitstroomprofiel
jeugdzorgwerker;
• je bent geregistreerd in het kwaliteitsregister SKJ;
• je hebt (bij voorkeur) enige jaren ervaring en bekendheid met de pleegzorg;
• je kunt flexibel werken;
• je bent in het bezit van rijbewijs en beschikt over een auto.

Wat bieden wij
Een functie in een interessante werkomgeving met een informele en collegiale sfeer en
een team dat voor de doelgroep staat. We bieden arbeidsvoorwaarden conform de CAO
Jeugdzorg.
•
een contract voor 24 of 28 uur per week;
•
salariëring in schaal 9 CAO Jeugdzorg;
•
pensioenvoorziening bij PFZW;
•
goede secundaire voorwaarden zoals eindejaarsuitkering, studiefaciliteiten en
aantrekkelijke collectieve verzekeringen.
Meer informatie en solliciteren
Spreekt de vacature jou aan en voldoe je aan het profiel? Wij maken graag kennis met
je. Stuur ons je CV en sollicitatiebrief vóór 1 februari 2019 per e-mail naar
sollicitatie@pactum.org, onder vermelding van vacaturenummer DEV.2019.02 Voor meer
informatie over de functie kun je contact opnemen met Anita de Bijl of Simone Wubben
(pleegzorgwerkers) via telefoonnummer: (088) 1991 299.
Het opvragen van schriftelijke referenties maken onderdeel uit van de procedure.

