Vacature

Jeugdprofessional
(24-36 uur)

De Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid zoekt voor het Bonkelaarhuis in Sliedrecht een
Ervaren Jeugdprofessional
voor 24-36 uur per week

De uitdaging
Wij zoeken een ervaren jeugdhulpverlener die met passie en plezier aan de slag wil met de
Sliedrechtse gezinnen. We zoeken een hulpverlener die deskundig is op het gebied van
opvoeden, affiniteit heeft met systemisch werken en mogelijkheden ziet bij gezinnen waarin
veiligheid een onderwerp is. Iemand die goed kan aansluiten bij de diversiteit aan ouders,
kinderen en jeugdigen in Sliedrecht. We zoeken een autonome denker, die goed in staat is te
overleggen waar nodig.
Binnen het Bonkelaarhuis werk je in de cirkel Jeugd en Opvoedhulp.
Als jeugdhulpverlener werk je zelfstandig in gezinnen en hun netwerk. Je overlegt regelmatig
inhoudelijk binnen de cirkel Jeugd en Opvoedhulp. Wij bieden je een plek binnen ons team
waarbij je jezelf mag ontwikkelen en er veel ruimte is om te doen waar je goed in bent en
waar je plezier in hebt.
Bonkelaarhuis is hét startpunt voor vragen op het gebied van jeugd & gezinshulp, zorg &
welzijn en werk & inkomen. Diverse organisaties die binnen het brede sociale domein
werkzaam zijn, werken in het Bonkelaarhuis samen.

De kern van je functie
•
•
•
•

Contact leggen met gezinnen en een vertrouwensrelatie opbouwen;
Samen met het gezin bepalen welke middelen en methodieken in gezet kunnen
worden om aan de gezinsdoelen te werken;
Versterken van de eigen kracht en de zelfredzaamheid van het gezin, waarbij het
gezin de regie houdt tijdens het realiseren van het ondersteuningsplan;
Vanuit verbinding met het gezin ingewikkelde onderwerpen bespreken;

•
•
•
•
•

Oog hebben voor de fysieke en emotionele veiligheid binnen gezinnen en daarnaar
handelen;
Samenwerken met collega’s binnen één gezinssysteem;
Afwegen in hoeverre specialistische hulp noodzakelijk is;
Borgen van de eigen professionele ontwikkeling en die van het team;
Meewerken aan het realiseren van teamdoelstellingen.

Je kwaliteiten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een afgeronde, op de functie gerichte opleiding op hbo-niveau;
Registratie binnen het passende beroepsregister (BIG, Jeugdzorg SKJ);
Aantoonbare kennis en ervaring;
Zelfstandigheid en flexibiliteit;
Je bent in staat op je eigen handelen te reflecteren;
Je durft je kwetsbaar op te stellen ten aanzien van je handelen;
Je gaat kansgericht te werk;
Je bent stressbestendig;
Je kunt samenwerken en netwerken.

Wat bieden wij
Wij bieden je een plek binnen ons team waarbij je jezelf mag ontwikkelen en er veel ruimte is
om te doen waar je goed in bent, plezier in hebt en een bijdrage kunt leveren.
Natuurlijk mag je van ons ook het een en ander verwachten. Wij belonen jouw inzet met het
volgende:
•
•
•
•
•
•
•

Een uitdagende baan, waarin je het verschil kunt maken;
Verantwoordelijkheid en professionele vrijheid;
Rechtspositie conform de CAO Jeugdzorg;
Kandidaten worden in eerste instantie aangesteld voor de duur van 1 jaar;
Stichting Jeugdteams investeert in de deskundigheid van medewerkers en er zijn
ruime scholingsmogelijkheden;
Salaris volgens schaal 10 (minimaal € 2.724,00 en maximaal € 4.092,26 bruto op
fulltime basis);
Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

Solliciteren
Overtuigd? Of nieuwsgierig? Solliciteer! Misschien maak jij dan binnenkort deel uit van ons
team en werk je mee aan onze ambities. Stuur ons je motivatie en CV voor 14 januari 2022
via info@Bonkelaarhuis.nl.
De gesprekken worden gepland in januari 2022.

Kijk voor nadere informatie over het Bonkelaarhuis op www.bonkelaarhuis.nl of over
Stichting Jeugdteams op www.jeugdteamszhz.nl.
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met het algemene nummer van
het Bonkelaarhuis 0184-420 539 en vragen naar Petra Thiescheffer.
Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid heeft de interne
kandidaat voorrang.
Deze advertentie staat niet open voor acquisitie.

