Meewerkend teamcoach (HBO)
PROKINO ZORG ROTTERDAM
 Ben jij een proactieve, zeer ervaren coach die een team naar een hoger niveau kan tillen? Maak jij zo
het verschil tussen een goed en een excellerend team?

 Kun jij een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen, jongeren en hun familie?
 Heb je sterke coachende vaardigheden die je inzet om samen met je collega’s een sterk en positief
leefklimaat neer te zetten?

 Ben je optimistisch, krachtgericht, flexibel inzetbaar en bereid om onregelmatige diensten te werken?
 Heb je en afgeronde relevante HBO-opleiding (HSAO) en een SKJ registratie?

Dan is Prokino Zorg op zoek naar jou!
Prokino Zorg bouwt aan de toekomst voor kinderen, jongeren en hun gezinnen in de regio Rotterdam. We zijn op zoek
naar een meewerkend teamcoach voor 32 uur per week. Het team waarin je gaat werken, bestaat uit HBO- en MBOmedewerkers en een gedragswetenschapper. Deze functie is de linking pin tussen team en leidinggevende.

Wat ga je doen?
•
•
•
•
•
•

Als meewerkend teamcoach sta je op een residentiële groep. Je werkt mee in het team en versterkt je
collega’s in hun dagelijks handelen en het neerzetten van een positief en stimulerend leef- en opvoedklimaat
Je hebt een voorbeeldfunctie richting de jongeren én het team en maakt dingen bespreekbaar, zowel
individueel als in de groep
Je ondersteunt je collega’s bij het opstellen en uitvoeren van de begeleidingsplannen
Je begeleidt en stimuleert kinderen en jongeren in het werken aan hun doelen en het vergroten van hun
vaardigheden en ondersteunt hierin ook je collega’s
Je hebt een voortrekkersrol waar het gaat om implementatie van beleid en protocollen en draagt bij aan de
deskundigheidsbevordering van je collega’s
Je participeert in teamvergaderingen en zorgt voor een duidelijk onderscheid in leefklimaat en afspraken met
betrekking tot doorgroei

Wat bieden we jou?
Prokino vindt het belangrijk dat jij plezier hebt in je werk, want alleen dan kunnen we samen de allerbeste jeugdhulp
bieden. Daarom hebben we voor jou:
• Een functie voor 36 uur, in eerste instantie voor 1 jaar met kans op verlenging
• Een goede werksfeer met ruimte voor eigen inbreng
• Een functie waarin je kunt leren en groeien
• Salariëring volgens de CAO jeugdzorg, schaal 9
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 nog vragen over deze vacature? Neem dan contact op met: Claudia Verspeek, 06-30 131 169. Appen mag
natuurlijk ook! Spreekt de functie je aan? Stuur dan voor 15 mei een korte motivatie en je cv naar:
werken010zorg@prokino.nl met als onderwerp: Meewerkend teamcoach Rotterdam.

We zien uit naar je reactie!

