Ben jij die enthousiaste, ondernemende jeugdzorgwerker?
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 enthousiaste en ondernemende collega:

Jeugdzorgwerker C/D
(30 uur per week, jaarcontract)

Hier ga je werken
Het leerhuis te Deventer biedt plek aan 9 jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar
die (tijdelijk) door omstandigheden niet thuis kunnen wonen. Een team van zes
pedagogisch medewerkers werkt zowel groepsgericht als individueel met de
jongeren en hun netwerk aan hun doelen. Sommige jongeren gaan na een periode
weer naar huis of vinden een plek in hun netwerk. Anderen gaan op weg naar
zelfstandig wonen eventueel in combinatie met begeleiding of woonvorm.
Hoe ziet je werk er uit
•
je hebt ervaring in het werken met zowel groepsdynamische processen als met
individueel gerichte begeleiding;
•
je bent een sterke, flexibele persoonlijkheid en in staat om te reflecteren op je eigen
handelen;
•
samen met je team neem je verantwoordelijkheid voor jullie groep, het huis en de
behandeling;
•
je begeleidt jongeren individueel en groepsgericht in de dagelijkse leefsituatie;
•
je hebt kennis van systeem gericht werken en geeft ouders zoveel mogelijk positie in
de begeleiding;
•
je werkt methodisch en doelgericht en weet jongeren te motiveren en stimuleren om
aan hun perspectief te werken;
•
je hebt kennis van verschillende problematieken, bijvoorbeeld op het gebied van
hechting en trauma en je stemt je handelen af op de hulpvraag van de jongere;
•
je werkt samen in een multidisciplinair team en stemt steeds met alle betrokkenen af.
Dit ben jij
• je hebt een relevante opleiding op minimaal MBO niveau (bijv. Sociaal
Pedagogisch Werk niveau 4);
• je beschikt over werkervaring in een soortgelijke functie;
• je bent een sterke, flexibele persoonlijkheid en in staat om te reflecteren op je
eigen handelen; daarnaast ben je in staat om op positieve wijze feedback te
geven aan collega’s;
• je bent bereid om op onregelmatige tijden te werken;

•

je beschikt over voldoende levenservaring.

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 7 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 maart 2019 per e-mail naar
sollicitatie@pactum.org, onder vermelding van vacaturenummer RES.2019.07. Voor
meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Josefien Oostwoud
Wijdenes via telefoonnummer: (088) 1991 299.
Een dienst meedraaien in de groep en het opvragen van schriftelijke referenties maken
onderdeel uit van de procedure.

