(Senior) Zorgmedewerker
PROKINO ZORG NIJMEGEN
Ben jij een ervaren, proactieve en enthousiaste zorgmedewerker met kennis en kunde in de
jeugdzorg? En draag jij deze graag over op je collega’s?
Begeleid, coach en geef jij graag adviezen aan collega’s met betrekking tot cliëntbegeleiding?
Weet jij de vertaling te maken van het pedagogische beleid van Prokino op de begeleidingsplannen
van de jongeren in leeftijdscategorie tussen 0 en 18 jaar?
Kun jij samen met je collega’s een positief leerklimaat neerzetten dat aansluit bij de motivatie en
interesse van jongeren en wil je een bijdrage leveren aan hun ontwikkeling, dromen en ambities?
Heb je een afgeronde hbo-opleiding (bijvoorbeeld Pedagogiek of SPH) en een SKJ registratie?

Dan is Prokino op zoek naar jou!
Voor de regio Nijmegen zijn wij per direct op zoek naar een ervaren jeugdzorgmedewerker die 24 tot 32 uur
per week wil werken.

Wat ga je doen?
•
•
•
•
•

Naar aanleiding van intakegesprekken breng je de hulpvraag van jeugdigen en hun (sociale)
omgeving in beeld en stel je begeleidingsplannen op. Deze stem je af met de
gedragswetenschapper en evalueer je regelmatig met de jongeren en hun netwerk
Je biedt individuele begeleiding vanuit het begeleidingsplan, hebt een voorbeeldfunctie richting de
jongeren en maakt onderwerpen bespreekbaar
Je begeleidt de jongeren bij het zelfstandiger worden en werken aan hun doelen, je helpt hen
groeien in hun vaardigheden en focust op gedragsverandering en toekomstperspectief
Je zorgt voor een goede sfeer en positieve inbreng binnen het team en werkt intensief samen met je
collega’s omdat je weet dat je samen meer bereikt dan alleen
Je werkt ook in de avonden en weekenden

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 je kunt blijven ontwikkelen
• Een zorglocatie die groeiende is en waar jij aan kan meebouwen
• Een contract voor 1 jaar met de intentie tot verlenging
• Een salaris conform cao Jeugdzorg in schaal 8 (salaris tussen € 2.310,93 en € 3.739)
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 Marieke Roosen, leidinggevende Zorg, via
telefoonnummer 06 134 854 14. Spreekt de functie je aan? Stuur dan vóór 16 september een korte motivatie
en je cv naar ons secretariaat t.a.v. mw. Schoenmakers j.schoenmakers@stgmeander.nl, met als
onderwerp: Vacature (Senior) Zorgmedewerker.

We zien uit naar je reactie!

