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Over de locatie
Horizon in Harreveld

Wat ga je doen
Ben jij een ervaren pedagogisch medewerker die de uitdaging aangaat om met onze jeugdigen te werken met stevige
(gedrags-)problematiek, opgelopen door trauma's in het verleden? Ben jij het baken van rust en wil je jeugdigen verder
helpen door hen te behandelen en begeleiden? Kan jij naast de pedagogische werkzaamheden ook de individuele
teamleden coachen, de werkzaamheden afstemmen binnen het team en kan jij een voorbeeldrol vervullen? Dan bieden wij
jou de geweldige functie van werkbegeleider op onze locatie Harreveld, in het prachtige Gelderland. De functie is vacant bij
één van onze gesloten HFP groepen.
Wat ga je doen
Je behandelt, begeleidt, stimuleert, activeert, ondersteunt en observeert jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar in een
residentiële groep. Het opstellen en uitvoeren van behandelplannen is voor jou geen probleem en je voelt je als een vis in
het water op een groep. Samen met je collega's zorg je voor een optimaal behandelklimaat waarin je vorm geeft aan
behandeldoelen en concrete pedagogische activiteiten. Als Werkbegeleider ben je primair verantwoordelijk voor de
procesbewaking m.b.t. observatie, behandeling, begeleiding en verzorging van de jongeren. Je voert complexe interventies
uit, zowel groeps- als individueel gericht. In crisissituaties en bij incidenten na kantoortijden (tijdens avond- en
weekenddiensten) vorm jij het aanspreekpunt voor overige teamleden en derden. Je signaleert knelpunten en stagnaties in
de behandeling van jongeren en in werkprocessen, waarbij je in samenspraak met verantwoordelijke functionarissen acties
onderneemt om deze te verhelpen.
Naast je taken als werkbegeleider coach je de individuele teamleden en geef je feedback vanuit een voorbeeld gevende rol.
Je zorgt voor de afstemming van de werkzaamheden binnen het team, alsmede met de huishoudelijke medewerker. Je
werkt nauw samen met de afdelingscoördinator en gedragswetenschapper van je groep. Je draagt zorg voor roosterzaken,
kasbeheer en activiteitenplanning en je levert een bijdrage aan teambesprekingen, trainingen, stagebegeleiding en
inwerkprogramma's.
Locatie Harreveld biedt zorg aan jeugdigen met ernstige gedragsproblemen en om deze op weg te helpen naar een
waardevolle plek in onze samenleving. Pedagogisch medewerkers, gedragswetenschappers en psychiater werken samen
met de jeugdigen. Maar ook de ouders hebben een belangrijke rol. Opvoeding, onderwijs, training, en therapie zijn de
elementen van de behandeling. Met ambulante, open en gesloten jeugdzorg willen wij nog meer kansen bieden voor
jeugdigen die er zonder hulp niet uit komen.
In Harreveld (Gelderland) hebben we de gesloten locatie Anker (Jeugdzorgplus - 92 bedden incl. 12 ZIKOS-plaatsen), de
open locatie Prisma en de Gezinsbehandeling. De jongeren bij de locatie het Anker kennen, ook in vergelijking met andere
Jeugdzorgplus, een 'hoog forensisch profiel'. Dit wil zeggen dat zij ernstige gedragsproblemen hebben die verblijf binnen

maximale geslotenheid van een locatie zoals het Anker noodzakelijk maakt. De locaties Anker en Prisma spelen in op de
maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van open, gesloten en ambulante jeugdzorg en de daarbij behorende
dynamiek. We willen de beste in Nederland zijn door het bieden van hoog specialistische jeugdzorg.
Wat vragen wij van jou
Je hebt een vakgerichte afgeronde HBO opleiding (SPH / Pedagogiek / MWD / Toegepaste Psychologie / CMV);
Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring in een vergelijkbare setting in de jeugdhulpverlening;
Je beschikte over een professionele houding ten aanzien van afstand-nabijheid;
Je beschikt over kennis van en inzicht in groepsdynamische processen, de toepassing en integratie van
opvoedingstheorieën, gedragstherapeutische technieken en de gangbare gedragsbeïnvloedingsmethoden;
Je hebt aantoonbaar ontwikkelde competenties op het vlak van: stimuleren, sensitiviteit, probleemanalyse, snel
schakelen, samenwerken, zelfvertrouwen, stressbestendigheid, integriteit, zelfreflectie en ontwikkelen medewerkers;
Enige affiniteit met psychiatrische problematiek strekt tot de aanbeveling.
Wanneer je bij ons komt werken vragen wij om een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)
Wat bieden wij jou
Een dienstverband voor 1 jaar met de mogelijkheid tot verlenging;
Een prettige en toegankelijke werksfeer in een dynamisch team waar samenwerking voorop staat;
Salaris conform CAO Jeugdzorg, de functie is ingedeeld in schaal 8. Het salaris bedraagt maximaal €3568,98 bruto
per maand bij een fulltime (36 uur per week) dienstverband;
Secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering van 8,3%, een pensioenopbouw bij Pensioenfonds
Zorg & Welzijn, korting op allerlei culturele activiteiten via CultuurWerkt, fietsplan, bijdrage werkgever t.b.v.
zorgverzekering en 200 vakantie-uren per jaar bij 36 uur per week;
Voldoende mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen;
Overige arbeidsvoorwaarden conform CAO Jeugdzorg.
Solliciteer en contact
Ben jij de Werkbegeleider die zich in dit profiel herkent en denkt "ja, dit wil ik!"? Solliciteer dan direct! Wij gaan graag met jou
in gesprek. Voor vragen en extra informatie kan je contact opnemen met Robin Weijers, Afdelingshoofd, op het
telefoonnummer 06-18050498
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. Interne kandidaten hebben voorrang in de procedure.

