Ambulant begeleider
PROKINO ZORG DRENTHE EN GRONINGEN
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Staan cliënt en gezin, te allen tijde, centraal in jouw begeleiding?
Kun jij flexibel werken en snel schakelen tussen verschillende situaties?
Kan een jeugdige cliënt op je rekenen bij het structureren en creëren van rust in zijn of haar leven?
Zie jij de kansen en het talent van ieder kind en weet jij hen daarvan op een creatieve manier te overtuigen?
Neem je binnen jouw team enthousiast en actief deel aan overleggen en intervisiegroepen?
Ben je in het bezit van een SKJ-registratie, rijbewijs en een auto?

Dan is Prokino op zoek naar jou!
Voor onze regio’s Drenthe en Groningen zoeken wij een ambulant begeleider voor minimaal 12 uur per week. De
standplaats is Hoogeveen.

Wat ga je doen?
•
•
•
•

Je biedt begeleiding aan kinderen, jongeren, ouders en/of gezinnen met psychiatrische of psychosociale
problematiek. Thuis, op school en op de kinderopvang
Je stelt begeleidingsplannen op samen met een gedragswetenschapper, voert deze uit en evalueert de
behaalde doelen
Je onderhoudt contacten met netwerkpartners, zoals wijkteams en scholen
Samen bereik je meer dan alleen, daarom werk je intensief samen met jouw regio collega’s

Wat bieden we jou?
Prokino vindt het belangrijk dat jij plezier hebt in wat je doet, want alleen dan kunnen we samen de allerbeste zorg
bieden. Daarom hebben we voor jou:
• Een werkplek waar je wordt uitgedaagd het beste uit jezelf te halen en waar je jezelf kunt blijven ontwikkelen
• Een dynamische organisatie die de komende jaren nog verder mag groeien
• Een contract voor 1 jaar met de intentie tot verlenging
• Arbeidsvoorwaarden en salaris schaal 8 conform cao Jeugdzorg (tussen €2310,93 en €3431,71 )
Als medewerker van Prokino lever je vanuit jouw persoonlijkheid en expertise een bijdrage aan het perspectief en de
ontwikkeling van onze kinderen. Wij werken met meer dan 1.700 enthousiaste en betrokken collega’s op bijna 170
locaties door heel Nederland. Kijk voor meer informatie op www.prokino.nl

Meer weten of reageren?
Heb je vragen over de functie? Neem op 4 of 5 april tussen 10.00 – 12.00 uur contact op met Hetty Berendsen
(regiodirecteur) via telefoonnummer 06 333 22 460.
Ben je enthousiast geworden en wil je direct solliciteren? Stuur een korte motivatie en cv naar
h.berendsen@prokino.nl. Vermeld in de onderwerpregel: Sollicitatie Ambulant begeleider.
Margriet:

We zien uit naar je reactie!

“Als er een lastige situatie is komen we altijd
verder door in het team elkaar de juiste vragen
te stellen en goed te luisteren. Zo houden we
elkaar scherp!!”

