
Meewerkend Teamleider Behandelteam (24 - 32 uur)

Dit is Stichting Feniks Ontwikkelingsbegeleiding

Stichting Feniks Ontwikkelingsbegeleiding helpt

hoogbegaafde jongeren herstellen van klachten op het gebied van psychisch,

maatschappelijk en sociaal vlak. De jongeren die bij ons komen, zijn

vastgelopen op school en/of hebben hulpverleningstrajecten achter de rug, welke

ze niet voldoende verder hebben geholpen.

Feniks Ontwikkelingsbegeleiding biedt met een

multidisciplinair team (Gedragswetenschappers, Jongerenbegeleiders,

Vaktherapeuten, ECHA specialisten) dagbesteding, begeleiding en therapeutische

behandeling aan volgens gevalideerde principes, toegepast in een methodiek die

werkt voor hoogbegaafde jongeren: verweven in een groep met

ontwikkelingsgelijken (peergroup), in praktijkgerichte setting

(groepsactiviteiten) en middels de lichaams – en ervaringsgerichte benadering.

Daarnaast vergroten we de sociale kring van

hoogbegaafde jongeren door ze in contact te brengen met mensen uit andere

kringen. Dit haalt jongeren uit hun gewone manier van denken en doen en helpt

ze nieuwe, intrinsiek gedragen toekomstperspectieven te ontdekken.

Dit ga je doen

Je geeft dagelijks leiding aan onze bevlogen medewerkers van het behandelteam.  Het team

bestaat uit Vaktherapeuten en Gedragswetenschappers (5 in totaal) die begeleiding,

groepstrainingen en therapie geven aan de jongeren van Stichting Feniks

Ontwikkelingsbegeleiding.

Je bent het aanspreekpunt voor het behandelteam en verantwoordelijk voor het effectief en

efficiënt inzetten van mensen en middelen binnen de afgesproken kaders. Je geeft richting

aan de kwaliteit van zorg en weet vernieuwing van het aanbod te integreren met de

dagelijkse werkzaamheden van je team.

Je hebt een verbindende stijl van leidinggeven, werkt makkelijk samen en bent in staat

feedback te geven en te ontvangen.

Je werkt nauw samen met de andere coördinatoren en directie van Stichting Feniks

Ontwikkelingsbegeleiding.

Daarnaast ben je voor ca 2/3 deel van de tijd als behandelaar op de werkvloer te vinden. Je

zet je kennis en kunde in gedurende het gehele zorgtraject van de jongeren die onder jouw



verantwoordelijkheid vallen. Je hebt individuele gesprekken met jongeren, geeft

groepstrainingen en bewaakt de rode draad van het traject van de jongeren. Hieronder valt

ook het onderhouden van contacten en het hebben van evaluaties met betrokken partijen,

waaronder ouders en gemeentes, en vaak ook andere uitvoerders van zorg of scholen en

samenwerkingsverbanden.

Binnen onze stichting werk je nauw samen met de andere teams, namelijk het team

Jongerenbegeleiders en het team Bewust Brein.

Dit heb je in huis

● Je hebt een relevante afgeronde HBO/WO opleiding en hebt ervaring als behandelaar

● Je  hebt leidinggevende capaciteiten en bent bij voorkeur een ervaren

leidinggevende

● Je bent open, flexibel en pro-actief; je kunt probleemoplossend denken en je bezit

een gezonde dosis ondernemingszin

● Je bent communicatief sterk en kunt verbindend optreden

● Je hebt kennis van problematiek rondom hoogbegaafdheid of je bent bereid je hierin

te verdiepen.

Dit bieden wij

● Een enthousiast team

● Een uitdagende functie met ruimte voor ondernemerschap

● Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Jeugdzorg, afhankelijk van je achtergrond.

Bovenop je salaris als behandelaar ontvang je een teamleiderstoeslag. 13e maand en

vakantiegeld.

● Een arbeidscontract voor een jaar met uitzicht op een vast arbeidscontract.

Zo solliciteer je

Enthousiast en wil je bij ons aan de slag als Meewerkend teamleider van ons behandelteam?

Dan ontvangen we graag je motivatie en CV op dit e-mailadres:

info@feniks-ontwikkelingsbegeleiding.nl

Wil je meer weten over deze vacature(s), dan kun je contact opnemen met Saskia van

Baarsen (huidig meewerkend teamleider behandelteam) via ditzelfde e-mailadres of ons

telefoonnummer: 030 – 76 00 484.


