MDFT Supervisor
PROKINO ZORG ROTTERDAM
Help jij graag jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar en hun gezin bij het realiseren van hun
plannen, dromen en ambities?
Vind je het leuk om individuele- en teamprocessen te sturen?
Ben je in het bezit van een afgeronde opleiding tot Supervisor MDFT?
En heb je een geldige SKJ-registratie?

Dan is Prokino op zoek naar jou!
Voor onze locatie IJsselmonde zoeken wij een gecertificeerd MDFT Supervisor om ons nieuwe MDFT-team te
versterken. Behalve het superviseren van het enthousiaste team, behoort de verdere implementatie van MDFT bij
Prokino zorg en Thuis Team Jeugd tot jouw taken. Je werkt nauw samen met de Teammanager. We zoeken iemand
per direct voor 24-32 uur per week. Mocht je alleen op ZZP basis beschikbaar zijn, dan is dat bespreekbaar.

Wat ga je doen?
•
•
•
•
•

Als MDFT-supervisor ben je begeleider en supervisor van een team van vijf MDFT-therapeuten
Als supervisor ondersteun en adviseer je de teamleden over de inzet en inhoud van MDFT
Je bevordert en bewaakt de kwaliteit van de uitvoering van MDFT en brengt het therapeutisch werk van de
teamleden naar een hoger plan
Je adviseert het management over de randvoorwaarden om MDFT uit te voeren
Behalve supervisor ben je zelf ook MDFT-therapeut

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 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 en jongeren. 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 dan contact op met Eva de Lang via: 010-497 27 27.
Spreekt de functie je aan? Stuur dan een korte motivatie en je cv naar : werken010zorg@prokino.nl met als
onderwerp: MDFT Supervisor.

Margriet:

We zien uit naar je reactie!

“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!”

