
 

 

Dromen,  Durven,  Doen        

Voor D3, locatie Borculo, zoeken wij een  gedreven Gedragswetenschapper die veel affiniteit heeft met kind en jeugd. 
 

Wie zijn wij?  

D3 is een jeugdzorginstelling en biedt verblijf aan jongeren die door bepaalde omstandigheden (tijdelijk) niet meer thuis kunnen 

wonen. Bij D3 helpen wij deze jongeren om weer grip te krijgen op hun leven. Dat doen we door ze een plek bij D3 te bieden, voor een 

periode zo kort mogelijk, maar zo lang als noodzakelijk.    

Wat ga je doen als gedragswetenschapper?  

Een functie voor 36 uren per week, waarin je, je richt  op begeleiding van kinderen/jongeren met complex gedrag. 
Het verrichten van intakes en begeleidingsplannen opstellen hoort bij je werkzaamheden, evenals het begeleiden van andere professionals,  
door het doen van  interventies, advisering en begeleiding. 
 
Als gedragswetenschapper voor kind en jeugd kijk jij wat een kind precies wil en nodig heeft. Je werkt vraaggericht, want geen kind is  
hetzelfde. Jij leert een kind omgaan met zijn of haar problemen en geeft het een fijne ervaring met hulpverlening. Voor een kind is niets zo 
belangrijk als het hebben van een veilig gevoel. 
 

Wie ben jij? 

•   Je hebt een academische opleiding orthopedagogiek of    psychologie 

•    Je hebt minimaal twee jaar werkervaring met multidisciplinaire behandeling van jongeren met gedrags-, hechtings- en/of 
ontwikkelingsproblematiek 

•    Je vindt het een uitdaging om complexe en dynamische situaties te coördineren en bent in    staat om collega’s te coachen en te 
stimuleren 

•    Je bent resultaatgericht 

•    Je hebt een duidelijke visie op de zorg. 

•    Je bent in staat om ook tijdens drukke situaties de   rust te bewaren 

•    Als persoon ben je creatief en direct en kun je tegelijkertijd overzicht behouden en verbinden. 
 

Wat bieden wij?  

• Een vaste baan binnen een kleinschalige jeugdhulpvoorziening, waarbinnen alle ruimte is voor eigen initiatief 

• Samenwerking in een leuk team van gedragswetenschappers en een GZ-psycholoog 

• Salaris conform CAO Jeugdzorg. Daarbij ontvang je een vaste eindejaarsuitkering van 8,3% in december en 
vakantietoeslag van 8% in mei. 

• Reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer, ongeacht de afstand.  

• Persoonlijke wensen op het gebied van arbeidsvoorwaarden zijn vanzelfsprekend. 
 

 

Droom jij van een leuke baan als gedragswetenschapper en Durf jij de uitdaging aan te gaan, niet twijfelen, maar Doen!  

Geïnteresseerd? Leuk! We horen graag van je. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Lobke van 

Ameide, te bereiken op: 06-55121073 of Marianne Nusselder; 06-30991487 

Het is uiteraard ook mogelijk om eens kennis te komen maken, een rondleiding te krijgen en/of een dag mee te lopen. 

C.V. en motivatiebrief kan gestuurd worden naar m.nusselder@d3.nl 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld  


