Zorgmedewerker
PROKINO ZORG NIEUWEGEIN
Help jij kinderen en jongeren van 10 tot 23 jaar bij het realiseren van hun plannen, dromen en ambities?
Weet je jouw cliënten in contact te brengen met de juiste zorgprofessionals en instanties?
Ben je in het bezit van een afgeronde HBO-opleiding (pedagogiek, MWD of SPH)?
Heb je een geldige SKJ-registratie?

Dan is Prokino op zoek naar jou!
Voor onze locatie Nieuwegein zoeken wij een positieve en enthousiaste zorgmedewerker die op een krachtige en
doelgerichte manier een bijdrage kan leveren aan de ondersteuning van jongeren op een leefgroep,
kamertrainingscentrum en begeleid wonen. Het is een functie voor 24-28 uur per week.

Wat ga je doen?
•
•
•
•
•

Je brengt de hulpvraag van de jeugdige 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 jongeren in hun zelfstandigheid, met de focus op gedragsverandering en hun
toekomstperspectief
Je werkt intensief samen met collega-zorgprofessionals omdat je weet dat je samen meer bereikt dan alleen
Je werkt ook in de avonden en weekenden; bereikbaarheidsdiensten zijn onderdeel van je werk

Wat bieden we jou?
Prokino vindt het belangrijk dat jij tevreden bent, 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 contract voor 1 jaar met de intentie tot verlenging
• Een salaris conform schaal 7 of 8 van cao Jeugdzorg, afhankelijk van je opleiding en ervaring
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/zorg

Meer weten of reageren?
Heb je vragen over de functie? Neem contact op met Karlijn Remmers: 06-12461433 of Linda Stoer: 06-57943445.
Spreekt de functie je aan? Stuur dan vóór 6 mei 2019 een motivatiebrief en je cv naar utrecht-zorg@prokino.nl met als
onderwerp: Zorgmedewerker Nieuwegein. De kennismakingsgesprekken vinden plaats op 13 en 14 mei 2019.

We zien uit naar je reactie!
Margriet:
“Als ik zie dat een jonge moeder de zorg
voor zichzelf en haar kindje kan combineren
met het afronden van een opleiding, dan
weet ik dat we op de juiste weg zijn!”

