Vacature
Kun jij de kwaliteiten van cliënten en collega’s in de schijnwerpers zetten?
Dan ben jij wellicht de nieuwe collega die wij zoeken! Voor het team
Veerkracht Thuis zoeken wij gedreven en flexibel ingestelde

Ambulant Jeugd- en
gezinshulpverleners
Over MJD
MJD, onderdeel van Vlechter, is een
dynamische zorg- en
welzijnsorganisatie in NoordNederland. Op laagdrempelige en
professionele wijze stimuleren wij
inwoners bij het versterken van hun
eigen regie en duurzame
participatie. Onze professionals en
vrijwilligers zetten zich al ruim twintig
jaar met passie in om gezamenlijk
invulling te geven aan het
perspectief van inwoners en de
organisatie.
De kernwaarden van MJD zijn:
verbindend, eigen regie, passie en
innovatief.
www.mjd.nl

Informatie
Meer informatie over de vacature is
(vanaf 17 augustus a.s.) verkrijgbaar
bij Jane Cooke, teammanager, via
telefoonnummer 06-50804323.

Procedure
Herken jij jezelf in de
profielomschrijving en voldoe je aan
de genoemde functie-eisen?
Stuur dan je sollicitatiebrief en cv
naar hr@stichtingvlechter.nl.
De sluitingsdatum van deze
vacature is 1 oktober 2020.

24-36 uur per week
Team Veerkracht Thuis biedt zowel (geïndiceerde) jeugd- en gezinszorg als
Wmo maatwerkvoorziening. Op innovatieve en bevlogen wijze wordt doel- en
resultaatgericht gewerkt. Binnen het thema positief opvoeden en opgroeien
ligt de focus op echtscheiding en multi-problem gezinnen. Om deskundigheid
en professionaliteit te borgen staan alle medewerkers geregistreerd in het
Kwaliteitsregister Jeugd.
Functie-inhoud
De functie van de jeugd- en gezinshulpverlener is gericht op:
 hulpverlening binnen gezinnen met meervoudige problemen op
verschillende levensgebieden in de provincie Groningen en
Drenthe;
 opbouwen van een werkrelatie met ouders en kinderen;
 begeleiden van gezinssystemen en het nemen van de regie in
gezinsverband;
 bieden van opvoedingsondersteuning op verschillende gebieden;
 versterken van informele en professionele netwerken;
 outreachend en resultaat gericht werken;
 ruimte om hulpverlening op maat te geven.
Functie eisen
 je hebt een afgeronde hbo opleiding MWD, SPH of Social Work;
 je hebt de post-hbo opleiding IAG afgerond (pre);
 je bent geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd (harde eis);
 je hebt recent ervaring opgedaan als gezinshulpverlener;
 je hebt ervaring met het systemisch werken en bij voorkeur ook met
echtscheidingsproblematiek en de Signs of Safety methodiek;
 je hebt kennis van de actuele wet- en regelgeving en adequate
administratieve/financiële afhandeling;
 je bent een teamspeler, beschikt over goede mondelinge en
schriftelijke vaardigheden;
 je bent breed inzetbaar en kunt zowel zelfstandig als in teamverband
werken;
 je kunt invulling geven aan de missie en visie van Vlechter en de
kernwaarden;
 je bent bereid om te reizen, hebt een rijbewijs en de beschikking
over een eigen auto.
Wat bieden wij?
Een collegiaal team, waarin veel ruimte is voor eigen inbreng en vrijheid in
het indelen van je werkzaamheden. Daarnaast investeren wij graag in jouw
professionele groei door je bijvoorbeeld te faciliteren in het up to date
houden van je SKJ registratie en het ondersteunen in je persoonlijke
ontwikkeling. Vanzelfsprekend bieden wij je een uitgebreid
inwerkprogramma en ontvang je ook daarna doorlopend werkbegeleiding.
Structureel vindt er casuïstiekbespreking, intervisie, multidisciplinair overleg
en praktijkbegeleidingsgesprekken plaats.
In eerste instantie bieden wij je een jaarcontract, waarbij wij er vanuit gaan
dat je uiteindelijk voor langere tijd onderdeel van ons team wordt. De
arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk Salarisschaal 8,
afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 3.864,- bruto per maand
bij een dienstverband van 36 uur per week. Onze CAO heeft daarnaast
aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zoals een Individueel Keuzebudget
(18% van je bruto jaarsalaris) wat je naar eigen inzicht kunt inzetten voor
bijvoorbeeld verlof, extra salaris of een opleiding.

