Leidinggevende Zorg
PROKINO ZORG ROTTERDAM EN DORDRECHT
 Weet jij hoe je een team motiveert en meekrijgt in de visie van de organisatie? En haal jij het beste uit je
medewerkers om zo de zorg voor kinderen, jongeren en (jong) volwassenen continue te verbeteren?

 Zie jij jezelf bouwen aan een netwerk met relevante contacten als ouders en vertegenwoordigers van
gemeenten, scholen en zorgaanbieders?

 Is het voor jou een uitdaging om een ambulant zorgteam op te starten in regio Dordrecht?
 Signaleer jij ontwikkelingen en knelpunten en weet je hier proactief op in te spelen?
 Heb je een HBO-diploma (met pedagogische of wetenschappelijke achtergrond) en werkervaring als
leidinggevende in de zorg?

Dan is Prokino op zoek naar jou!
Wij zijn op zoek naar een leidinggevende zorg voor 36 uur per week (26 uur in Rotterdam en 10 uur in Dordrecht).

Wat ga je doen?
•
•
•
•
•

Je geeft leiding aan de medewerkers van een ambulant team en een residentiële groep
Je werkt intensief samen met jouw teams omdat je weet dat je samen meer bereikt dan alleen
Je motiveert, coacht en begeleidt je medewerkers en stimuleert hen om de beste zorg te bieden aan
ieder kind, jongere en zijn/haar (gezins)systeem
Je hebt een voortrekkersrol bij de implementatie van beleid en protocollen en draagt bij aan de
deskundigheidsbevordering van je collega’s
Je rapporteert aan de regiodirecteuren

Wat bieden we jou?
Prokino vindt het belangrijk dat jij plezier hebt in je werk. Daarom hebben we voor jou:
 Een uitdagende en afwisselende baan met veel kansen en mogelijkheden
• 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 uitzicht op een vast contract
• Een salaris in schaal 10 of 11 volgens 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 en (jong)volwassenen. 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 of reageren?
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Jordana Ninkeula op 06-30073460. Appen mag natuurlijk ook!
Spreekt de functie je aan? Stuur dan voor 18 maart je motivatie en cv naar werken010zorg@prokino.nl met
als onderwerp: Leidinggevende Zorg. De gesprekken vinden plaats op 22 maart in Rotterdam.
Margriet:

We zien uit naar je reactie!

“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!”

