Ben jij die vakbekwame gedragswetenschapper?
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.
Wij zoeken een vakbekwame collega:

Gedragswetenschapper B

(standplaats Lochem, 28-32 uur per week)
Hier ga je werken
In het team van gedragswetenschappers, zoeken we versterking ten behoeve van de
behandelgroepen in Lochem.
In Lochem bouwen we aan een specialistische voorziening voor jongeren met zeer
complexe problematiek en we zoeken dan ook iemand die hier met ons aan verder wil
werken.
Je bent daarbij verantwoordelijk voor de inhoudelijke begeleiding van een team/teams
jeugdzorgwerkers die gespecialiseerd zijn in deze uiteenlopende methodieken. Bij het
werk hoort ook het uitvoeren van diagnostiek. We verwachten dat je flexibel inzetbaar
bent op andere locaties indien nodig.
Hoe ziet je werk er uit
• je levert een vakmatige inbreng in het op- en bijstellen van hulpverleningsplannen
in het (multidisciplinaire) cliëntenteam;
• je adviseert gevraagd en ongevraagd en ondersteunt de leidinggevende,
uitvoerende jeugdzorgwerkers en ouders/verzorgers met betrekking tot de
uitvoering van de behandeling en de toepassing van de therapieën;
• je hebt, indien nodig, individuele en groepsgerichte
behandel/begeleidingscontacten met de cliënt en het cliëntsysteem;
• je neemt deel aan team overleggen van de verschillende behandelgroepen en
coacht waar nodig de teams in het zelfstandig vormgeven van intervisie;
• je onderhoudt contacten en werkt samen met onze externe partners (GGZ, LVB,
andere jeugdzorginstellingen en onderwijs en kinderopvang);
• je bevordert de deskundigheid van jeugdzorgwerkers door het bespreken van
casuïstiek en het geven van vakinhoudelijke ondersteuning, advisering en
training;
• je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het hulpverleningsbeleid van de
organisatie c.q. onderdelen hiervan en methodiekontwikkeling, innovatie en
evaluatie, specifiek van de (dag)behandeling jonge kind binnen de locaties;
• je bent medeverantwoordelijk voor de veiligheid van jeugdigen (met specifieke
aandacht voor kindermishandeling en seksueel misbruik);

•
•
•

je verricht (psycho)diagnostisch onderzoek;
je pleegt interventies wanneer hulpverleningsprocessen stagneren of dreigen te
stagneren;
je maakt deel uit van de vakgroep gedragswetenschappers en draagt bij aan de
doorontwikkeling van kwalitatief goede zorg, Pactum breed.

Dit ben jij
• je beschikt over een academisch werk- en denkniveau;
• je hebt een relevante universitaire opleiding (ontwikkelings)psychologie/(ortho-)
pedagogiek, eventueel aangevuld met een postmaster opleiding, zoals de
opleiding tot orthopedagoog generalist, Kinder en jeugdpsycholoog of de opleiding
tot GZ-psycholoog;
• je bent geregistreerd bij het SKJ of in het BIG register;
• je beschikt over voldoende kennis van hechting en trauma specifiek en vindt het
leuk om met deze uiteenlopende problematiek te werken;
• je beschikt over een diagnostiek registratie NVO of NIP en hebt ervaring met
diagnostiek;
• je hebt ervaring met het behandelen van jeugdigen met complexe
(gedrags)problemen en hun gezinnen;
• je hebt een scherp analytisch vermogen en bent flexibel en ontwikkelgericht;
• je hebt een oplossingsgerichte attitude, staat voor een systemische aanpak en
gaat uit van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid voor zowel de
medewerkers als cliënten;
• je kunt helder kunnen communiceren, zowel mondeling als schriftelijk;
• het is een pré als je behandelingen als NIKA, Theraplay, IMH, Geweldloos Verzet,
VIB en Floorplay kan uitvoeren.
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.
• salariëring in schaal 11 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 per e-mail naar sollicitatie@pactum.org, onder
vermelding van vacaturenummer HK.2019.08. Voor meer informatie over de procedure
kun je contact opnemen met de afdeling P&O via telefoonnummer: (088) 1991 299 en
over de inhoud van de functie met Maartje van Esch via telefoonnummer 06-43877945
Het opvragen van schriftelijke referenties maken onderdeel uit van de procedure.

