ORTHOPEDAGOOG GENERALIST

Type
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Verian
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Wo
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orthopedagoog generalist
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Reageer voor

31-12-2021

Nummer

71785

Over de locatie
Epe
Kijk jij uit naar een mooie baan als Orthopedagoog Generalist in het Centrum voor Jeugd en Gezin, waarbij je
verantwoordelijk bent voor de inhoudelijke ondersteuning van medewerkers in het toeleiden naar passende
jeugdzorg en de daaropvolgende casusregie? Dan hebben wij de volgende vacature voor jou.
Voor het Centrum voor Jeugd en Gezin in Epe, in samenwerking met de gemeente Epe,
is Vérian op zoek naar een enthousiaste:
Orthopedagoog Generalist
24 uur per week | FWG-65 | max. € 5.752,21 bruto bij 36 uur pw.
Als Orthopedagoog Generalist voer je werkzaamheden uit vanuit het CJG Epe en ben je onderdeel van het toegangsteam
naar jeugdhulp. Je bent inhoudelijk verantwoordelijk voor een passende toeleiding en je ondersteunt je collega
jeugdhulpverleners, de schoolmaatschappelijk werkers en de orthopedagoog van het opvoed adviesbureau in de uitvoering
van hun taken.
Wij zoeken een orthopedagoog generalist die verbinden en samenwerking hoog in het vaandel heeft staan!
Voornaamste taken en verantwoordelijkheden:
Bieden van inhoudelijke ondersteuning aan zorgverleners in het CJG;
Meedenken en adviseren in voorkomende (ortho) pedagogische vragen van professionals binnen en buiten het CJG;
Betrokken bij ontwikkel en beleidsprocessen binnen het CJG en in de zorgregio.
Geven van bindend advies over de te verstrekken voorziening voor jeugdhulp en de duur van de voorziening vanuit
mandaat;
Verricht overige werkzaamheden, zoals:

Het verzorgen van bijbehorende administratieve en registratieve werkzaamheden;
Neemt deel aan activiteiten, werkgroepen, commissies vanuit het vakgebied;
Samenwerken in teamverband in het CJG.
Wij bieden:
Een jaarcontract vanaf 1 december voor 24 uur per week. Bij goed functioneren bieden wij je graag een contract
voor onbepaalde tijd;
Salariëring volgens FWG 65 van de CAO VVT;
Prima secundaire arbeidsvoorwaarden zoals telefoon, laptop en mogelijkheid voor een leaseauto;
Beschikbaarheid over een persoonlijk opleidingsbudget;
Beschikbaarheid over een budget voor ontwikkelmateriaal voor de uitvoering van je werkzaamheden;
Overige voorwaarden conform CAO VVT.
De functie vraagt:
Een afgeronde opleiding tot geregistreerde Orthopedagoog Generalist, dit is een vereiste. Mocht je hier niet aan
voldoen, dan nemen wij je sollicitatie niet in behandeling.
Postacademisch denk en werk niveau aangevuld met relevante werkervaring als orthopedagoog generalist;
Brede kennis van de diverse theoretische invalshoeken die betrekking hebben op de verklaring en behandeling van
(probleem) gedrag;
Brede kennis op gebied van het jeugddomein en de ontwikkelingen binnen jeugd (gezondheid) zorg/
jeugdhulpverlening;
Een goede bekendheid met de werkomgeving en de (regionale) sociale kaart;
Een alerte werkhouding, proactieve, flexibele en resultaatgerichte instelling;
Goede contactuele en schriftelijke vaardigheden;
Flexibele inzetbaarheid en beschikbaarheid;
Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen functioneren.
Plaats in de organisatie
Als Orthopedagoog Generalist ben je werkzaam vanuit Vérian, Jeugd & Gezin BV. De werkzaamheden worden uitgevoerd
in het werkgebied van de gemeente Epe. De Orthopedagoog Generalist werkt multidisciplinair en ontvangt hiërarchisch
leiding van de Manager Jeugd en Gezin en operationeel leiding van de Coördinator van het CJG.
Interesse?
Graag ontvangen we je motivatie en cv voor 31 december 2021. Direct solliciteren kan via het formulier onderaan deze
pagina.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jitske Stegen, manager Jeugd en Wezlijn Vérian, op telefoonnummer 06
52745006. Zij is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.
Internet research kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

