[Typ hier]

Begeleider Meidengroep en KTC
PROKINO ZORG ROTTERDAM
Ben jij een enthousiaste, proactieve en ervaren groepswerker?
Ben je in staat om samen met je collega’s een positief leerklimaat neer te zetten dat aansluit bij de
motivatie en interesse van meiden van 16 tot 18 jaar?
Kun jij een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jongeren?
Heb je een afgeronde HBO-opleiding en een geldige SKJ-registratie?

Dan is Prokino op zoek naar jou!
Voor onze meidengroep en kamertrainingscentrum (KTC) Rotterdam zijn we op zoek naar een groepsbegeleider
op HBO-niveau.

Wat ga je doen?
•
•
•
•

Je stimuleert meiden met complexe gedragsproblematiek, vaak ook problemen rond seksualiteit, en hun
ouders/opvoeders zodat zij weer zelf de regie over hun leven kunnen oppakken
Je zorgt voor een goede sfeer op de groep en een positieve groepsdynamiek. Je stelt individuele
begeleidingsplannen op, stemt die af met de gedragswetenschapper en evalueert die met de meiden
Je begeleidt en stimuleert de meiden in het werken aan hun doelen en vergroten van hun vaardigheden,
in het bijzonder met sekse specifieke problematiek. Je ondersteunt hierin ook je collega’s
Je werkt ook op onregelmatige tijden.

Wat bieden we jou?
Prokino vindt het belangrijk dat jij tevreden bent, 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
• Leuke collega’s en een goede werksfeer
• Een contract voor een jaar met de intentie tot verlenging
• Een salaris volgens 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. Wij werken met meer dan 1.500 enthousiaste en betrokken collega’s op bijna
150 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 Jessica Pouw via: 06-300 934 52. Spreekt de functie je
aan? Stuur dan uiterlijk 15 maart 2019 een korte motivatie en cv naar: werken010zorg@prokino.nl met als onderwerp:
Vacature meidengroep KTC.

We zien uit naar je reactie!
Margriet:
“Het werk met deze meiden 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!”

