Zorgmedewerkers Fasegroep
Rotterdam
Is jou dag geslaagd als je samen met je collega’s een positief leer- en leefklimaat neerzet voor jongeren?
Heb je een afgeronde (agogische) MBO- of HBO-opleiding en een geldige SKJ-registratie?
Heb je kennis van gedragsproblematiek, mensen met een licht verstandelijke beperking en van
middelengebruik (dit laatste is een pre)?
 Herken jij jezelf in de volgende competenties: samenwerken, invoelend vermogen, stimulerend en motiverend,
reflecterend, consequent en structurerend?
 Ben je flexibel en vind je het geen probleem om onregelmatig te werken?




Dan zijn Prokino Zorg en Pameijer op zoek naar jou!
Pameijer en Prokino hebben de handen ineen geslagen om een passend zorgaanbod te ontwikkelen voor jongeren
van 15 tot 21 jaar die baat hebben bij een fasegewijze aanpak. We zetten een integrale woon- en behandel
voorziening op waar jongeren – ongeacht hun problematiek of achtergrond – naar zelfstandigheid kunnen groeien.
Voor deze nieuw Fasegroep op Robbenoord in Rotterdam-Charlois zijn wij op zoek naar zorgmedewerkers

Wat ga je doen?




Je stimuleert de jongeren in hun ontwikkeling naar zelfstandig- en zelfredzaamheid, waarin terug naar huis,
indien mogelijk, de eerste optie is. Als dat niet kan, wordt toegewerkt naar meer zelfstandigheid
Je zorgt voor een goede sfeer en een positieve groepsdynamiek
Als mentor (HBO-zorgwerker) stel je individuele begeleidingsplannen op, overleg je met collega’s en de
gedragswetenschapper over de inhoud en evalueer je het plan met de jongere en zijn of haar netwerk

Wat bieden we jou?

Prokino en Pameijer vinden 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 waarin 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 een jaar met de intentie tot verlenging
 Een salaris in cao Jeugdzorg schaal 7 (MBO) en schaal 8 (HBO)
Als medewerker van Prokino Zorg lever je vanuit jouw persoonlijkheid en expertise een bijdrage aan het perspectief
en de ontwikkeling van onze jongeren. Wij werken met meer dan 1.700 enthousiaste en betrokken collega’s op bijna
170 locaties door heel Nederland. Meer informatie vind je op www.prokino.nl

Meer weten of reageren?

Heb je vragen over de functie, neem dan contact op met Prokino Zorg: 010-4972727 (algemeen nummer), dan word
je teruggebeld door Wim de Ronde (Prokino Zorg) of William Buys (Pameijer). Wil je solliciteren? Stuur dan uiterlijk
22 februari 2019 een korte motivatie en je cv naar: werken010zorg@prokino.nl

Margriet:

We zien uit naar je reactie!

“Het allerleukste aan mijn werk vind ik het actief
betrekken van alle gezinsleden bij dit
groepsproces. Samen de schouders eronder! ”

