PEDAGOGISCH MEDEWERKER JEUGD ALMELO

Type

Vacature

Organisatie

Pluryn

Locatie

Almelo

Werkveld

Jeugdzorg

Opleidingsniveau

Mbo/Hbo

Arbeidstijd

Part time

Arbeidsovereenkomst

Nader te bepalen

CAO

Jeugdzorg

Functie(s)

Pedagogisch medewerker
Sociaal psychiatrisch hulpverlener (SPH)

Publicatiedatum

08-09-2022

Reageer voor

30-12-2022

Ingangsdatum

08-09-2022

Nummer

113820

Over de locatie
Almelo

Vacature locatie jeugd Almelo! Ben je een startende begeleider of pedagogisch medewerker, of heb je juist bakken met
ervaring? Wij hebben mogelijkheden!

Wat doe je als pedagogisch medewerker in Almelo?
Iedere dag zet jij al jouw talenten in als begeleider om de jongeren de beste kwaliteit van zorg te kunnen bieden;
Je bent, samen met een team van pedagogisch medewerkers, verantwoordelijk voor de opvoeding, (intensieve)
begeleiding en de behandeling van 9 jongeren uit je groep;
Jij levert een bijdrage in een zelfstandig en professioneel team.

Hier herken jij jezelf in als begeleider
Je hebt een duidelijke motivatie om met jeugd te willen werken. Het liefst heb je al enige ervaring met jongeren
met gedrags- en psychiatrische problemen, of je bent een ervaren begeleider die de volgende stap wil zetten;
Je bent bereid onregelmatige diensten te werken;
Je hebt een rustige uitstraling, maar houdt zeker van aanpakken! Je houdt ervan om activiteiten te ondernemen
met jongeren;
Je hebt een opleiding afgerond in een pedagogische richting zoals bijvoorbeeld Social Work, SPH, SPW, MZ op
niveau 4. Ben je bijna klaar met de opleiding, ook dan zien we je sollicitatie graag tegemoet.

Locatie en doelgroep

Op de locatie Almelo behandelen we jongeren binnen het open kader van de Jeugdzorg. Deze locatie is er bij uitstek
voor jeugd met meervoudig complexe, weinig voorkomende ondersteuningsvragen. Voor hen creëren we een optimaal
orthopedagogisch klimaat met zinnige en efficiënte ondersteuning op de juiste plek (zo thuis mogelijk).
Pluryn, locatie Almelo beschikt over zes behandelgroepen op een drie milieus terreinvoorziening en een fase huis aan de
Ootmarsumsestraat 88 . Het zijn gemengde behandelgroepen met jongens en meisjes in de leeftijd tussen 6-23 jaar. Kijk
hier naar een filmpje van onze locatie: jeugdzorg Almelo

Dit ontvang jij als begeleider
De functie is ingeschaald in functiegroep 7, CAO Jeugdzorg met een salaris tussen € 2415,16,- en € 3451,77,bruto per maand bij een fulltime dienstverband (36 uur);
Overige arbeidsvoorwaarden zijn onder andere een flexibel meerkeuzesysteem, een goede pensioenregeling,
toeslagen bij onregelmatige diensten en een eindejaarsuitkering 8,33%.

Enthousiast?
Solliciteer dan direct. Wij nemen snel contact met je op!

Vragen?
App of mail met Marscha Lamers, recruiter, via mlamers@pluryn.nl of via 06-10757042.

Heb je interesse?
https://www.pluryn.nl/werken-bij/vacature/pedagogisch-medewerker-jeugd-almelo

