Ambulant Begeleider
PROKINO ZORG NIJKERK/ERMELO/HARDERWIJK/ELBURG
Help jij graag jongeren in de leeftijd van 0 tot 12/18 jaar en hun gezin bij het realiseren van hun plannen,
dromen en ambities?
Weet je jouw cliënt in contact te brengen met de juiste zorgprofessionals en instanties?
Ben je in het bezit van een afgeronde hbo-opleiding (pedagogiek, MWD of SPH)?
Ben je flexibel, bereid om in de avonden te werken, in het bezit van rijbewijs en eigen auto én heb je een
geldige SKJ-registratie?

Dan is Prokino op zoek naar jou!
Voor de regio Nijkerk/Ermelo/Harderwijk/Elburg zoeken wij een ambulant begeleider voor kinderen en jongeren. Het
betreft een functie voor 12-24 uur per week.

Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•

Je brengt de hulpvraag van het kind en zijn (sociale) omgeving in beeld naar aanleiding van intakegesprekken
en stelt begeleidingsplannen op
Je onderhoudt contact met alle betrokken partijen in het begeleidingstraject en coördineert hun bijdrage
Je begeleidt en bevordert de kinderen in hun zelfstandigheid, met de focus op gedragsverandering en
toekomstperspectief
Je werkt intensief samen met collega-zorgprofessionals, omdat je weet dat je samen meer bereikt dan alleen
Je bent werkzaam binnen de verschillende settingen: ZorgOnderwijsGroep, JeugdHulpGroep, individueel in
gezinnen of op scholen
Bij onze vaak jeugdige cliënten is meestal sprake van psychiatrische of psychosociale problematiek of
stagnatie op het gebied van ontwikkeling of opvoeding. Je begeleidt zowel individuele cliënten als gezinnen
en groepen.

Wat bieden we jou?
Prokino vindt het belangrijk dat jij plezier hebt in je werk, want alleen dan kunnen we samen de allerbeste zorg 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 1 jaar met de intentie tot verlenging
• Een salaris conform 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 Dunja Oosterwijk op nummer 06 – 333 20225.
Spreekt de functie je aan? Stuur dan vóór 12 juli 2019 een korte motivatie en je cv naar gelderland-zorg@prokino.nl
met als onderwerp Vacature Ambulant Begeleider.

We zien uit naar je reactie!

Margriet:
“Het werk met deze kinderen 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!”

