Vacature
Twee invalkrachten Meidenhulp | Meidenhuis en Fides| 15 uur
De Rading biedt jeugdhulp in Midden Nederland. Onze cliënten zijn kinderen, jongeren en hun gezinnen. Samen zoeken we naar oplossingen voor
gecompliceerde problemen rondom opvoeden en opgroeien. Wij beschikken over specialistische interventies ter ondersteuning van (pleeg)ouders
en wij bieden ook vervangende gezinssituaties zoals pleeggezinnen. De Rading heeft zich gespecialiseerd in Meidenhulpverlening. Verder hebben
wij een algemene levensbeschouwing, met respect voor levensovertuiging, afkomst en levensvisie van medewerkers en cliënten.
Bij De Rading kun je werkidealen combineren met eigen idealen. Wij bieden ondersteuning en ruimte om te werken aan persoonlijke
groei en ontwikkeling. Want de jeugdzorg in het algemeen, en De Rading in het bijzonder, is volop in beweging. We investeren daarom in nieuwe
(technologische) ontwikkelingen om optimaal aan te sluiten bij de behoefte van de cliënt. Om zo de jeugdzorg, zowel binnen als buiten de organisatie, verder te professionaliseren.
Over Fides en het Meidenhuis
Het Meidenhuis heeft twee belangrijke taken; diagnostiek en bescherming. In het Meidenhuis is plek voor 8 meiden tussen de 13 en 18 jaar. Vanuit een veilige situatie wordt samen met het meisje en de ouders onderzocht wat geschikte vervolghulp kan zijn. Alle meiden in het Meidenhuis
hebben verschillende problemen. Toch hebben ze ook dingen gemeen; vaak hebben ze te maken gehad met één of andere vorm van seksueel
geweld of mishandeling, anderen lopen het gevaar door in een verkeerd netwerk af te glijden. Er kan sprake zijn van uit de hand gelopen gezinsverhoudingen, maar er komen in het Meidenhuis ook meiden die slachtoffer zijn geworden van loverboys of die tegen hun zin uitgehuwelijkt dreigen te worden. In sommige gevallen stromen meiden door naar Fides (een behandelgroep voor meisjes tussen de 15 en 18 jaar die seksueel risicogedrag vertonen en het risico lopen om in het loverboycircuit terecht te komen). Hier duurt behandeling ongeveer 11 maanden en de methodiek is een zogenaamde ‘cure-and-care’-methodiek omdat dagelijkse verzorging en opvoeding enerzijds en behandeling anderzijds zijn geïntegreerd in een programma-aanbod van 7 x 24 uur.
Taken
 Bieden van directe hulp aan meiden (zowel individueel als groepsgericht).
 Fungeren als mentor van één of enkele meiden.
 Samenwerken met in- en externe disciplines.
 Deelnemen aan teamoverleg.
 De meiden in het familiesysteem begeleiden (Fides).
 Zorgen voor opstellen individuele begeleidingsplannen en uitvoering ervan (Fides).
 Gestructureerd observeren en opstellen van een observatieverslag (Meidenhuis).
 Onderhouden van contacten met ouders en andere betrokkenen (Meidenhuis).
Functie-eisen en vaardigheden
 Afgeronde sociaal agogische hbo-opleiding (bijv. SPH) en registratie in SKJeugd.
 Ervaring met de doelgroep met verschillende culturele achtergronden.
 Flexibele inzet (i.v.m. onregelmatige (slaap)diensten).
 Daadkracht en positieve instelling.
 Zelfstandig kunnen werken.
 Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
Kortom, we zoeken enthousiaste en vakkundige collega’s!
Wat bieden wij?
 Salariëring conform cao Jeugdzorg, schaal 8, maximaal € 3.364,43 bij 36 uur per week.
 Arbeidsvoorwaarden volgens cao Jeugdzorg zoals een ruim verlofbudget, onregelmatigheidstoeslag, eindejaarsuitkering, studiefaciliteiten en
opname in pensioenfonds Zorg en Welzijn.
 Ruime afwisseling en verantwoordelijkheid binnen de functie.
 Een deskundig en betrokken team.
 Standplaats Houten of Utrecht.
 Tijdelijke aanstelling in de functie voor een jaar (afstemming over vervolg vindt tijdig plaats).
Wij nodigen je van harte uit te solliciteren en ons team te komen versterken! De Rading vindt een divers personeelsbestand belangrijk, onder meer
ten behoeve van een goede dienstverlening. Om die reden nodigen wij juist ook vakkundige en talentvolle mannelijke kandidaten uit om te solliciteren en/of professionals met een niet-Nederlandse culturele achtergrond.
Contact
Neem voor meer informatie contact op met Erik Smit via telefoonnummer 030 - 272 43 53. Stuur je schriftelijke reactie vóór 15 juni 2018 - o.v.v.
’Sollicitatie Jeugdzorgwerker Meidenhulp (invalkracht)’ - per e-mail naar afdeling P&O via banen@rading.nl. Mocht je een voorkeur hebben voor
een specifieke locatie, dan kun je dit in de motivatie aangeven. Meer weten over De Rading? Kijk op www.rading.nl.

