Vacature 01801
Voor de Mare, een behandelgroep voor jongeren in de leeftijd van 6 tot 12 jaar, zijn wij op
zoek naar een:

Pedagogisch medewerker mbo
Voor 24 tot 32 uur per week
Juvent is de jeugdzorgspecialist in Zeeland. Wij zijn er voor kinderen t/m 23 jaar, hun ouders en hun
omgeving. Daar waar opvoeden en ontwikkelen niet vanzelf gaat en complexe problemen zich voordoen,
zetten wij onze kennis en expertise in. Wij geloven in de kracht van gezinnen. Onze behandeling is erop
gericht om de ander te versterken. Dat doen we zo dicht mogelijk bij het gezin thuis en waar nodig in,
pleeggezinnen, behandelgezinnen, gezinshuizen of specialistische behandelgroepen.

Dit ben jij
 minimaal afgeronde MBO-opleiding PWJ 4;
 aantoonbaar overstijgend kunnen denken;
 initiatiefrijk zijn en van aanpakken weten;
 bekend zijn met en uitdragen van de competentiemethodiek;
 organisatorische vaardigheden;
 uitstekende communicatieve vaardigheden;
 zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
 een multi-systemische blik;
 reflecteren en feedback kunnen geven;
 stressbestendigheid, flexibiliteit en doorzettingsvermogen;
 doelgericht en perspectief biedend kunnen werken.
Jouw functie
 begeleiden, verzorgen, opvoeden en behandelen van kinderen en jongeren op basis van het
behandelplan, zowel individueel als groepsgericht;
 bieden van een adequaat behandel- en leefklimaat;
 afstemmen van activiteiten betreffende wonen, schoolgaan, werken en vrijetijdsbesteding;
 rapporteren ten behoeve van de behandelbesprekingen en de voortgang jongeren;
 begeleiden van één of meerdere jongeren als persoonlijk begeleider;
 onderhouden van contacten met ouders, verzorgers en externe organisaties;
Jouw beloning
Cao Jeugdzorg, schaal 7 (min. € 2167 en max. € 3097 bij 36 uur per week). Daarnaast biedt Juvent
secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals het volgen van cursussen via de Juvent Academie.

Sollicitaties kan je tot en met dinsdag 16 januari 2018 richten aan solliciteren@juvent.nl o.v.v.
vacaturenummer 01801.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 22 januari 2018.
Voor vragen en meer informatie neem contact op met De Mare., 06-22876316.

Website: www.juvent.nl
● ambulante begeleiding ● (naschoolse) dagbehandeling ● pleegzorg ●
● 24-uurs verblijf en behandeling ● crisishulp ● begeleid zelfstandig wonen ●

