Ambulant systeembegeleider jeugdhulp
THUIS TEAM JEUGD (TTJ) ROTTERDAM
•
•
•
•

Wil jij als ambulant systeembegeleider jeugdhulp zelf aan de slag in het systeem en verantwoordelijk zijn voor
het coördineren van integrale jeugdhulp voor kinderen, jongeren en gezinnen?
Geloof jij in het flexibel en op maat inzetten van verschillende expertises?
Sta jij voor een flexibel TTJ waarin de expertise vanuit GGZ en Jeugd & Opvoeding écht samenkomen?
Heb je een afgeronde hbo-opleiding en een SKJ registratie?

Dan is TTJ op zoek naar jou!
Thuis Team Jeugd is het samenwerkingsverband van Prokino Zorg, PKJP en FortaJeugd. Het ambulante team
ondersteunt bij jeugd- en gezinsproblematiek in de regio Rijnmond. We bieden begeleiding op het gebied van sociaalen persoonlijk functioneren, opvoedingsondersteuning en psychiatrische behandeling. TTJ is op zoek naar een
ambulant systeembegeleider voor 28-32 uur, die een spin in het web kan zijn in de ondersteuning van deze gezinnen.

Wat ga je doen?
•
•
•
•

Je gaat aan de slag met de jeugdigen en hun ouders en bent, waar nodig, verantwoordelijk voor de
coördinatie van integrale jeugdhulp
Je begeleidt alle leden van het gezin gedurende het hele proces, stelt samen met hen de doelen op en
evalueert regelmatig of de doelen worden gehaald
Je werkt intensief samen met collega-zorgprofessionals omdat je weet dat je samen meer bereikt dan alleen
Je hebt je eigen caseload en bent verantwoordelijk voor het behandeldossier

Wat bieden we jou?
Prokino vind het belangrijk dat jij plezier hebt in je werk, want alleen dan kunnen we samen de allerbeste opvang
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
• De kans om deel te nemen aan de tweejarige opleiding MDFT
• Een contract voor een jaar met de intentie tot verlenging
• Een salaris conform schaal 9 van de cao Jeugdzorg (tussen de € 2503 – € 3997 bruto per maand bij een
dienstverband van 36 uur)
Als medewerker van Prokino Zorg 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 nog vragen? Neem dan contact op met: 010-49 72 727 en vraag naar Funda Koten of Sevda Gonul.
Spreekt de functie je aan? Stuur dan uiterlijk 1 mei 2019 een korte motivatie en cv naar werken010zorg@prokino.nl
met als onderwerp: Ambulant systeembegeleider TTJ.
Margriet:

We zien uit naar je reactie!

“Het werk met deze jongeren is soms best pittig.
Maar als ik zie dat ze dan toch stappen zetten,
ben ik apetrots. Op hun doorzettingsvermogen en
natuurlijk op ons team!”

