VACATURE GEDRAGSWETENSCHAPPER 24 – 32 UUR (orthopedagoog of
psycholoog)
Driehoekzorg is een jonge en ambitieuze organisatie die ambulante (systeem)begeleiding en
opvoedingsondersteuning biedt aan kinderen en gezinnen in Utrecht-West en UtrechtZuidoost. Driehoekzorg werkt cultuursensitief en bestaat uit een divers team, bestaande uit
collega’s met verschillende (culturele) achtergronden. Wij zijn op zoek naar een
(basis)psycholoog of orthopedagoog die aan de slag wil gaan als gedragswetenschapper.
In verband met het vertrek van onze huidige gedragswetenschapper, zijn wij op zoek naar
een ervaren en stevige collega die het als uitdaging ziet om op inhoud leiding te geven aan
het team van ambulant begeleiders. Je werkzaamheden bestaan onder andere uit het bieden
van supervisie en werkbegeleiding, het beoordelen van aanmeldingen, toezien op uitvoering
van begeleidingsplannen en het bijdragen aan de doorontwikkeling van de organisatie.
Wat zoeken wij in jou?
Je bent een ondernemende persoonlijkheid die wel van een uitdaging houdt. Je geeft jouw
coördinerende taken vorm vanuit visie en inhoud, beschikt over sterke communicatieve
vaardigheden en voelt je betrokken bij- en bent toegankelijk voor je collega’s.
Functie-eisen:
• Een afgeronde masteropleiding Orthopedagogiek of Kinder- en Jeugdpsychologie;
• Een SKJ-registratie;
• Minstens 5 jaar ervaring in de jeugdhulp, hetzij als hulpverlener of
gedragswetenschapper;
• Ervaring met het aansturen van collega’s;
• Woonachtig in de regio Utrecht en de bereidheid om incidenteel in Hardenberg te
werken;
• Cultuurspecifieke kennis en ervaring is een pré
Wat wij bieden:
Wij zijn een groeiende organisatie en staan voor leren, ontwikkelen en vernieuwen. Ga je
aan de slag voor Driehoekzorg, dan kom je in een flexibel en enthousiast team terecht dat
wel van een uitdaging houdt. Werken bij Driehoekzorg betekent voor jou:
• Een flexibele werkweek, waarbij je wekelijks op vaste momenten beschikbaar bent
voor je collega’s en daarnaast je uren flexibel kan indelen;
• Samenwerken met een gemotiveerd team
• Nieuwe dingen leren
• Mogelijkheid om te groeien binnen en met het bedrijf
• Mogelijkheid tot het inbrengen en uitvoeren van nieuwe ideeën
• Een tijdelijk contract met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren
• Een passend salaris in schaal 11 van CAO Jeugdzorg (range van €3.404,08 tot
€5.144,01) Vakantietoeslag van 8%, eindejaarsuitkering van 8,3% en een
pensioenregeling volgens de CAO Jeugdzorg
• Reiskostenvergoeding
• Laptop en telefoon van de zaak
Solliciteren of vragen?
Wil je graag solliciteren? Stuur een mail met je cv + motivatie naar info@driehoekzorg.nl

Heb je nog vragen naar aanleiding van de vacature? Neem contact op met Tessa van Roon
of Carolien Hooijmans, via email naar t.vanroon@driehoekzorg.nl of
c.hooijmans@driehoekzorg.nl

