Zorgmedewerker
PROKINO ZORG REGIO DORDRECHT
Wil jij jongeren van 12 jaar en ouder begeleiden bij het realiseren van hun plannen, dromen en ambities?
Zorg jij voor een positieve groepsdynamiek, werk je vanuit een krachtgerichte, zelfstandige houding en weet
je de juiste prioriteiten te stellen?
Wil jij op een centrale plek in Dordrecht de residentiële zorg ontwikkelen en een doorgaande woon/zorglijn
creëren?
Ben je in het bezit van een hbo-diploma (Pedagogiek, MWD of SPH) en ben je SKJ-geregistreerd of heb jij
een mbo-diploma (op sociaal-agogisch vlak)? En heb je al wat ervaring in residentiële zorg?

Dan is Prokino op zoek naar jou!
Voor onze residentiële voorziening in Dordrecht zijn wij vanaf half mei tot half september (zwangerschapsvervanging)
op zoek naar een zorgmedewerker voor de leefgroep voor 20-24 uur per week.

Wat ga je doen?
•
•
•
•

Je stelt begeleidingsplannen op, stemt deze af met de gedragswetenschapper en evalueert regelmatig met de
jongeren en hun ouders/verzorgers
Je onderhoudt contacten met alle betrokken partijen in het begeleidingstraject zoals ouders, externe instanties
en scholen en coördineert hun bijdrage
Je begeleidt en stimuleert de jongeren bij het werken aan doelen en vergroten van vaardigheden
Je werkt intensief samen met collega-zorgprofessionals omdat je weet dat je samen meer bereikt dan alleen.

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 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 arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (gedurende de zwangerschapsvervanging)
• Een salaris conform schaal 7 (mbo) of schaal 8 (hbo) 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. 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 Ellen Alewijnse via telefoonnummer 06-47855212 of emailadres e.alewijnse@prokino.nl. Spreekt de functie je aan? Graag ontvangen we vóór 11 maart 2019 een korte
motivatie en cv op e.alewijnse@prokino.nl. Vermeld in de onderwerpregel ‘Zorgmedewerker Dordrecht’.
De kennismakingsgesprekken vinden plaats op donderdag 14 maart tussen 9.30 tot 16.00 uur.

We zien uit naar je reactie!
Margriet:
“Ik leef mee met de jongeren op de groep.
Hun vreugde, frustraties en soms verdriet.
Als zij er even niet meer uitkomen zie ik de
grote lijnen en oplossingen.”

