GEDRAGSWETENSCHAPPER
ZWOLLE
Ben jij een ondernemende gedragswetenschapper die kansen ziet, wil pionieren en durft aan te pakken?
Geloof je in de eigen verantwoordelijkheid en het groeipotentieel van onze jongeren en hun netwerk?
Weet jij vanuit visie een vertaling te maken naar het dagelijks handelen en het evalueren hierop?
Maak jij in je caseload-overleg de groepswerker scherper en zorgt jouw bijdrage ervoor dat cliënten, groepswerkers
en teams in hun kracht komen te staan?
Heb je een WO-studie (ortho)pedagogiek afgerond, ervaring in de residentiële jeugdhulp, een SKJ- of BIG-registratie
en een diagnostiek aantekening?

Dan is Prokino op zoek naar jou!
Voor onze nieuw te open zorglocatie in Zwolle zoeken wij een gedragswetenschapper voor 24-28 uur per week.
Wat ga je doen?
•
Je expertise en projectmatige skills zet je in om de nieuw te openen zorggroepen van de grond te krijgen.
•
Je bent Inhoudelijk verantwoordelijk voor de zorgprocessen; onderbouwing voor indicatie-aanvragen, dossieranalyse en
observatie voor de instroom, het vaststellen van begeleidingsplannen, onderbouwen van aanmelding bij onderwijs en het
volgen van individuele zorgprocessen
•
Je coacht de (ambulant) zorgmedewerkers en denkt actief mee over beleidsontwikkeling en innovatie
•
Je implementeert nieuwe instrumenten en werkwijzen en draagt actief bij aan de groei van de organisatie
•
Je bewaakt de kwaliteit van onze zorg en beargumenteert de keuzes in begeleiding en aanpak
Wat bieden we jou?
Prokino vindt het belangrijk dat jij plezier in je werk hebt, want alleen dan kunnen we samen de allerbeste zorg bieden. Daarom
hebben we voor jou:
•
Een werkplek in een groeiend en innovatief team binnen een regio waar veel kansen liggen.
•
Een dynamische organisatie waar je wordt uitgedaagd het beste uit jezelf te halen en waar je jezelf kunt blijven
ontwikkelen.
•
Een arbeidsovereenkomst van 1 jaar. Afhankelijk van de ontwikkelingen is verlenging een reële optie
•
Arbeidsvoorwaarden en salaris conform schaal 11 van de cao Jeugdzorg
Als medewerker van Prokino Zorg lever je vanuit jouw persoonlijkheid en expertise een bijdrage aan het perspectief en de
ontwikkeling van onze kinderen. Wij bieden (jeugd)zorgactiviteiten (ambulant en residentieel) aan op verschillende locaties in
Nederland. Meer informatie over Prokino Zorg, onze missie en drijfveren vind je op www.prokino.nl/zorg
Meer weten?
Heb je vragen over de functie? Neem dan contact op met Jacolien Lokhorst via 06-12319151 of stuur haar een mail
j.lokhorst@prokino.nl (door de feestdagen is zij tot 7 januari wel beperkt bereikbaar)
Spreekt de functie je aan?
Stuur dan zo snel mogelijk maar uiterlijk vóór 10 januari 2019 een korte motivatie en cv aan j.lokhorst@prokino.nl, met als
onderwerp ‘Gedragswetenschapper’ De sollicitatiegesprekken staan gepland op 14, 15 en 17 januari

We zien uit naar jouw reactie!
Liesbeth:

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

