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Over de locatie
Zorggoed De Zegger

Functieomschrijving
Jij:

Bent verantwoordelijk voor het begeleiden, ondersteunen en verzorgen van jeugdigen met een (licht) verstandelijke 
en/of lichamelijke beperking met bijkomende psychiatrische gedragsproblematiek en/of stoornis in het autistisch 
spectrum;
Bent verantwoordelijk voor het opstellen en realiseren van het zorgplan en het hiertoe verlenen van individuele en 
groepsbegeleiding;
Stelt plan van aanpak op, communiceert (schriftelijk en mondeling), registreert en bewaakt de voortgang met het 
gezin en overige betrokkenen;
Fungeert als individuele mentor voor jeugdigen;
Neemt deel aan diverse (interne en externe) overleggen waaronder MDO.

Functie eisen

Jij bent/hebt:

Een afgeronde HBO-opleiding (SPH / HBO- jeugdzorgwerker en/of Pedagogiek richting jeugdzorgwerker);
Of MBO niveau 4 met Branchecertificaat Jeugdzorgwerker;
Bij voorkeur SKJ geregistreerd;
ZZP'erschap is bespreekbaar;
Kennis van autisme, LVB, hechting en ouder-kind relatieproblematiek;
Uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden;
Kritisch, praktisch ingesteld en durft initiatieven te nemen;



In staat te relativeren, hebt inzicht in je eigen handelen en openstaat voor feedback ontvangen en geven;
Een grote mate van stressbestendigheid, geduld en doorzettingsvermogen;
Flexibel en kunt werken in onregelmatige diensten;
Minimaal drie jaar werkervaring als jeugdzorgwerker;
In het bezit van rijbewijs.

 

Inschaling
De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Jeugdzorg.

Bijzonderheden
Nadere informatie over deze functie kun je verkrijgen bij Renate Zegger of Annette ter Haar, te bereiken op 06 – 13 83 34 82.
 
Om meer informatie en beeld te verkrijgen van onze locatie, zie hiervoor www.dezegger.com
of kom eens langs bij ons!

 

 

https://safebrowse.zorgselect.nl/r?url=http://www.dezegger.com/

