
JEUGD- en GEZINSWERKER
Het betreft een zwangerschapsvervanging van 24 uur (van 16-08-2021 t/m 22-12-2021)

Voor ons Team Dorpen in de gemeente Zaltbommel zoeken wij  een nieuwe collega.

Buurtzorg Jong biedt professionele hulp en ondersteuning gericht op gezinnen die problemen ervaren met het
opgroeien en opvoeden van kinderen. Ouders en jongeren kunnen bij ons terecht met vragen over opvoeding,
(kind)ontwikkeling, problemen op school of werk. Ook voor hulp bij praktische vaardigheden zoals het op orde
brengen van de financiën, het aanbrengen van (dag)structuur, het omgaan met instanties, planning en
organisatie biedt Buurtzorg Jong ondersteuning. Onze hulp is vooral praktisch en concreet. Wij werken vanuit
een klein, zelfsturend en multidisciplinair team van hoogopgeleide en ervaren professionals.

Dit bieden wij:
▪ Een deskundig en enthousiast zelfsturend team.
▪ Grote mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.
▪ Een functie met veel variatie.
▪ Trainingen gericht op het bevorderen van de professionaliteit binnen de zorg voor jeugd

en gezin
▪ Intervisie en trainingen die voldoen aan de SKJ registratie-eisen.
▪ Inschaling in de CAO VVT FWG 55.

Dit vragen wij:
▪ Zelfstandigheid, doortastendheid, ondernemerschap en een warm hart voor jeugd en

gezin.
▪ Een passende pedagogische opleiding op HBO of Academisch niveau.
▪ Ervaring met ambulante hulpverlening aan kinderen, jeugdigen en hun gezin.
▪ Kennis en vaardigheden op het gebied van opvoeding, ouderbegeleiding en bij voorkeur

ook op het gebied van complexe echtscheidingen.
▪ Iemand die methodisch en oplossingsgericht kan werken.
▪ Iemand die actief kan en wil zijn op verschillende probleemgebieden maar ook op het

gebied van veiligheid en indicatiestelling.
▪ Iemand met een outreachende en verbindende instelling is vereist gezien de

samenwerking met de partners in de dorpen.
▪ Bekend zijn met de regio, de inwoners en hun diversiteit
▪ Bereidheid om zo nu en dan in de avond te werken, afgestemd op je caseload.
▪ In bezit zijn van een rijbewijs en de beschikbaarheid over een auto hebben.
▪ Een SKJ registratie of een vooraanmelding die voldoet aan de registratie eisen.

Heb je vragen of wil je solliciteren, neem gerust contact
op!
Stuur je motivatie en CV zo spoedig mogelijk maar
uiterlijk 09 mei 2021 naar ons toe!
Sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 20/21.

E      ZALTBOMMELDORPEN@BZJONG.NL

W     WWW.BUURTZORGJONG.NL

B      06-20744148 (BEREIKBARE DIENST 09:00 - 17.00)


