Gedragswetenschapper
PROKINO ZORG DORDRECHT
Geloof jij in eigen verantwoordelijkheid en het groeipotentieel van onze jongeren en betrokkenen?
Weet jij vanuit visie een vertaling te maken naar het dagelijks handelen? En evalueer je dit?
Zie jij een uitdaging in het ontwikkelen en vormgeven van een net opgestarte residentiële voorziening?
Maak jij decaseload-gesprekken van zorgmedewerkers scherper en zorgt jouw bijdrage ervoor dat cliënten,
zorgmedewerkers en teams in hun kracht komen te staan?
Heb jij expertise in het opstarten van een nieuw ambulant team?
Heb je een wo-studie (Ortho)pedagogiek afgerond, een SKJ- of BIG registratie en een diagnostiek
aantekening?

Dan is Prokino op zoek naar jou!
Voor onze in december 2018 gestarte overbruggingsgroep zoeken wij een gedragswetenschapper. Het betreft een
functie voor 16 uur per week.
De overbruggingsgroep is een veilige plek, waar de jongeren centraal staan, welkom zijn en het gevoel krijgen dat ze
er gewoon mogen zijn. In aansluiting op de vervolgplek van de jongeren ligt het accent bij Prokino Zorg op
ontwikkeling en eigen kracht. Samen werken we aan maximale ondersteuning op alle leefgebieden.

Wat ga je doen?
•
•
•
•

Je wordt verbonden aan de kortdurende residentiële voorzieningen in Dordrecht.
Je coacht de groepswerkers zowel individueel als in teamverband.
Je bewaakt de kwaliteit van onze zorg en beargumenteert de keuzes in begeleiding en aanpak.
Samen met de regiodirecteur en leidinggevende ben je onderdeel van het nieuw op te zetten ambulante team.

Wat bieden we jou?
Prokino vindt 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 in een groeiend en innovatief team waar je wordt uitgedaagd het beste uit jezelf te halen
• Een dynamische organisatie die de komende jaren nog verder gaat groeien
• Een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar met de intentie tot verlenging
• Een salaris conform schaal 11 van de cao Jeugdzorg
Als medewerker van Prokino lever je vanuit jouw persoonlijkheid en expertise een bijdrage aan het perspectief en de
ontwikkeling van onze kinderen, jongeren en jongvolwassenen. 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 dan contact op met Boris Dumfries via telefoonnummer 06-23 70 58 77 of via
b.dumfries@prokino.nl. Spreekt de functie je aan? Stuur dan vóór 9 juni een korte motivatie en je cv naar
b.dumfries@prokino.nl met als onderwerp: “Vacature gedragswetenschapper”.
Margriet:

We zien uit naar je reactie!

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

