VACATURE Gedragswetenschapper

Gedragswetenschapper Jeugdzorg (32 uur)
Voor onze dynamische organisatie, die volop in (door)ontwikkeling is en
stilstaat bij kansen en mogelijkheden zoeken wij voor ons enthousiaste,
kundige maar vooral ook hechte team een Gedragswetenschapper! Samen
met ons wil jij onze teams verder ontwikkelen binnen de jeugdzorg.
Heb jij een scherp analytisch vermogen, ben je in staat een coachende rol aan
te nemen en heb je minimaal 2 jaar relevante werkervaring binnen de
jeugdhulpverlening als Gedragswetenschapper? Dan zoeken wij jou!
Dit ga je doen:
Als coachende adviseur zet je jouw kwaliteiten voornamelijk in ter
ondersteuning van de Jeugdzorgwerkers. Je ondersteunt hen bij het
analyseren van hun casussen en denkt mee over de vervolgstappen die zij
kunnen zetten. Tijdens multidisciplinaire overleggen adviseer je
de Jeugdzorgwerkers rondom kernbeslissingen. Vanuit jouw kennis en
expertise op het gebied van onder andere ontwikkelingspsychologie,
beschermende- en risicofactoren voor het onbedreigd opgroeien van kinderen
en opvoeding zet je de Jeugdzorgwerkers aan het denken over de voor- en
nadelen van verschillende opties.
Als Gedragswetenschapper ondersteun je Jeugdzorgwerkers zowel
individueel als in teamverband. Jouw rol is adviserend en coachend op
inhoudelijk vlak. Je leest mee met rapportages over de cliënten en verwerkt
deze informatie in jouw tips en adviezen. Je sluit aan bij gesprekken,
huisbezoeken of begeleide bezoeken en hebt daarbij een initiatief nemende
houding.
De werksfeer binnen onze organisatie is informeel. Er wordt hard gewerkt en
collegiale ondersteuning, zowel op inhoudelijk als persoonlijk vlak, is
aanwezig.
Jouw toegevoegde waarde:






ondersteunen van Jeugdzorgwerkers bij het op- en bijstellen van de lijn
in de hulpverlening en de daarbij behorende rapportages;
adviseren van Jeugdzorgwerkers bij het nemen van (kern)beslissingen
in multidisciplinair overleg;
deskundigheidsbevordering van Jeugdzorgwerkers door middel van het
bespreken van casuïstiek;
geven van vakinhoudelijke ondersteuning;
leveren van bijdragen aan methodiekontwikkeling, innovatie en
evaluatie.

VACATURE Gedragswetenschapper
Dit ben jij:







een afgeronde WO-opleiding waarmee SKJ registratie mogelijk is;
registratie SKJ (of de mogelijkheid om je te registreren);
minimaal 2 jaar relevante werkervaring binnen de jeugdhulpverlening;
kennis van de wet- en regelgeving van en met betrekking tot Jeugdzorg;
kennis van (erkende) therapeutische (crisis)interventies en
behandelmethoden.
kennis van en inzicht in de problematiek van de doelgroep.

Maar bovenal voel jij je als een vis in het water in een coachende rol ter
ondersteuning van de jeugdzorgwerkers.
Dit bieden wij:
Bij de Zegger volgen wij de CAO Jeugdzorg. De functie van
Gedragswetenschapper is ingeschaald in schaal 11 van de CAO Jeugdzorg.
Het betreft in eerste instantie een tijdelijke functie waarbij de intentie is om
deze, bij een prettige samenwerking van beide kanten, om te zetten in een
duurzame samenwerkingsrelatie. Ook besteden wij ruime aandacht aan jouw
eigen ontwikkeling. Wil jij jouw ambities bij ons invulling geven? Dat horen we
graag!

Meer weten over werken bij de Zegger? Bel met onze GZ-psycholoog /
Regiebehandelaar, Els Oosterwechel via 06 – 18 89 22 25. Els vertelt je graag
meer over werken bij onze organisatie! Solliciteren? Jouw motivatie en cv
ontvangen we graag via els@dezegger.com.

