PLEEGZORGWERKER (REGIO APELDOORN)

Type

Vacature

Intern nummer

04-2022

Organisatie

Leger des Heils regio Oost

Locatie

Pleegzorg

Werkveld

Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Opleidingsniveau

Hbo

Arbeidstijd

Part time

Uren van

24

Uren tot

32

Arbeidsovereenkomst

bepaalde tijd, voor de duur van 1 jaar, mogelijkheden voor vast
dienstverband

CAO

Jeugdzorg

Externe url

Bekijk

Informatie verkrijgen bij

Elseniek van der Weide, 06-50165174

Functie(s)

Maatschappelijk werker (HBO-MWD)
Orthopedagoog
Overig

Publicatiedatum

11-01-2022

Ingangsdatum

zsm

Reageer voor

31-01-2022

Nummer

73001

Over de locatie
Pleegzorg
Pleegzorg regio Oost biedt verschillende vormen van pleegzorg aan voor jongeren van 0 – 21 jaar. Denk aan langdurige
pleegzorg (de opvoedingsvariant) en weekend- en vakantiepleegzorg. Onze zorg is er altijd op gericht dat een kind
uiteindelijk weer naar huis kan of gezond kan opgroeien in een plaatsvervangend gezin.

Functieomschrijving
Wil je werken bij een organisatie die de belangen van kinderen en gezinnen voorop zet in het besef dat ieder kind en elk
gezin uniek is? Ga jij als pleegzorgwerker voor maatwerk omdat elke situatie een eigen aanpak vraagt? Vind je het leuk om
onderdeel te zijn van een team dat volop in ontwikkeling is? Dan maken wij graag kennis met jou.

Pleegzorg Leger des Heils staat voor: Samen Sterk! Met jouw ervaring en deskundigheid kun jij ons klein en betrokken team
komen versterken en verder helpen ontwikkelen. Je standplaats is Apeldoorn maar verder ben je door heel regio Oost actief
(Provincies Overijssel -exclusief Steenwijkerland en omgeving Zwolle- en Gelderland -exclusief omgeving Nijmegen) Zie:
https://safebrowse.zorgselect.nl/r?url=https://www.legerdesheils.nl/locatie/leger-des-heils-regio-oost
Als pleegzorgwerker begeleid je procesmatig het kind en/of pleegouders en hun eventuele eigen kinderen. Doordat we klein
en betrokken zijn is dit ook te merken in onze benadering richting de pleeggezinnen. We zijn dichtbij wanneer nodig en
bereidt om net dat stapje extra te zetten indien gewenst.
Meer zien over Pleegzorg Samen Sterk? Bekijk de video:
https://safebrowse.zorgselect.nl/r?url=https://www.youtube.com/watch?v=LXB-GnM6g6w

Wat ga je doen
Je begeleidt en ondersteunt (vakinhoudelijk) de pleegouders en het kind en coördineert de plaatsing en alles wat daarbij
komt kijken. In de samenwerking tussen pleegouders en ouder(s) stel je het belang van het kind op nummer één.
Vanzelfsprekend weet je met en voor de pleeg ouders en het kind doelen op te stellen in een pleegzorgplan en deze
regelmatig te evalueren. Je bent het aanspreekpunt voor externe contacten zoals school, jeugdbescherming, CJG en
andere betrokken organisaties. Doordat randvoorwaarden door jou zijn gerealiseerd (financiën, regelgeving, juridische
zaken etc.) kunnen pleegouders hun werk goed doen. Je begeleidt de pleegouders bij en na het terugplaatsen of
overplaatsen van het kind. Jij bent als pleegzorgwerker de schakel die ervoor zorgt dat iedereen zich gehoord en gezien
voelt!

Functie eisen
Om deze functie van Pleegzorgwerker goed uit te voeren, beschik jij over:
Een HBO-diploma, Social Work richting MWD of vergelijkbaar
Een SKJ-registratie
Kennis van gezinssystemen
Werkervaring in pleegzorg of jeugdbescherming
Gerichtheid op samenwerking en teamontwikkeling waarbij je ook goed zelfstandig kan werken
De bereidheid om in de avonduren te werken en op te treden bij crisissituaties
Een rijbewijs en een auto
Een christelijke geloofsovertuiging heeft en de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en
Gezondheidszorg kan onderschrijven.

Inschaling
Als Pleegzorgwerker bij het Leger des Heils ontvang je:
Een baan van betekenis en een verantwoordelijke rol met kwetsbare kinderen en hun (pleeg)ouders
Een beloning afhankelijk van je opleiding en werkervaring in schaal 9 van de cao Jeugdzorg (€2.603,- tot 3.888,o.b.v. 36 uur)
Een overeenkomst voor 24 uur per week
Een contract voor 12 maanden met de intentie daarna te verlengen naar onbepaalde tijd
25 Vakantiedagen
Vakantiegeld 8%
Reiskostenvergoeding
Eindejaarsuitkering van 8,3%
Een goede pensioenregeling (Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn)
Een klein en betrokken team van deskundige collega’s om mee samen te werken

Bijzonderheden

Leger des Heils Oost is onderdeel van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg. Als Leger des Heils Oost
helpen wij kwetsbare mensen in de maatschappij. Onze 650 medewerkers en 225 vrijwilligers zetten zich in om jaarlijks
2.700 hulpvragers te ondersteunen. Dat doen we middels jeugdhulpverlening, pleegzorg, ambulante begeleiding,
kindercoaching, begeleiding van zwerfjongeren, woonbegeleiding, beschermd wonen, verpleging en verzorging, palliatieve
zorg en verslavingszorg.
Pleegzorg regio Oost biedt verschillende vormen van pleegzorg aan voor jongeren van 0 – 21 jaar. Denk aan langdurige
pleegzorg (de opvoedingsvariant) en weekend- en vakantiepleegzorg. Onze zorg is er altijd op gericht dat een kind
uiteindelijk weer naar huis kan of gezond kan opgroeien in een plaatsvervangend gezin.
Wil je meer weten over het Leger des Heils neem dan eens een kijkje op www.legerdesheils.nl of www.legerdesheils.nl/oost

Interesse en contact
Wil jij jouw ervaring en deskundigheid als pleegzorgwerker inzetten? Dan komen wij graag met jou in contact om jouw
wensen en onze mogelijkheden te bespreken. Reageren op deze vacature kan via de button ‘Solliciteer direct’ op
https://safebrowse.zorgselect.nl/r?url=https://www.legerdesheils.nl/vacatures/vacature/pleegzorgwerker-v156862

De vacature sluit zodra we de juiste kandidaat gevonden hebben.
Wil je nog meer weten over de functie? Teamleider Elseniek van der Weide kan je er alles over vertellen. Je kan haar
bereiken via tel.06-50165174. Heb je vragen over de procedure, neem dan contact op met Marja Hartkamp, Recruiter regio
Oost, tel. 06-12407703
Ter info:
Conform het Werving en Selectiebeleid van St. Leger des Heils W&G hebben interne kandidaten bij gelijke
geschiktheid voorrang op deze vacature.
Screening en het opvragen van referenties kan onderdeel uitmaken van de procedure.
Het kunnen verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is noodzakelijk. De kosten hiervoor worden
vergoed.

Acquisitie nav deze advertentie stellen wij niet op prijs.

