Vacature
Utrecht | Jeugdzorgwerker Zelfstandigheidstraining
ca. 28—32 uur per week
De Rading biedt jeugdhulp in en rond de provincie Utrecht. Onze cliënten zijn kinderen, jongeren en hun gezinnen. Samen zoeken we naar oplossingen voor de gecompliceerde problemen rondom opvoeden en opgroeien. De hulp die we bieden is niet alleen gericht op nu, maar ook op
straks en later. De Rading is namelijk slechts een passant in het leven van een kind. De Rading heeft een algemene levensbeschouwing, met respect voor levensovertuiging, afkomst en levensvisie van medewerkers en cliënten.
Bij De Rading kun je werkidealen combineren met je eigen idealen. Wij bieden als organisatie ondersteuning en ruimte om te werken aan persoonlijke groei en ontwikkeling. We investeren daarom in nieuwe (technologische) ontwikkelingen om zo optimaal aan te sluiten bij de behoefte
van de cliënt en de medewerker. We vragen onze medewerkers deze ontwikkelingen niet alleen te volgen, maar om actief deel te nemen aan
deze beweging. Om zo de jeugdzorg, zowel binnen als buiten de organisatie, verder te professionaliseren.
Thuis wonen gaat niet meer, op eigen benen staan ook niet. Allerlei problemen kunnen ervoor zorgen dat jongeren niet meer thuis kunnen wonen. De Rading heeft verschillende kamertrainingstrajecten voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 19 jaar. Tijdens de behandeling leert de jongere
vaardigheden om zelfstandig deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Wij zijn op zoek naar een Jeugdzorgwerker Zelfstandigheidstraining
voor circa 28—32 uur per week.
Taken:
 Stelt, in samenwerking met de cliënt en samen met het team en andere disciplines onder verantwoordelijkheid van de gedragswetenschapper, de hulpverleningsplannen op. En vertaalt deze plannen naar voor de jeugdige concreet te zetten stappen.
 Borgt de orthopedagogische situatie door het observeren van de groep, het onderkennen, interveniëren en begeleiden van het groepsdynamische proces en het opvoeden, begeleiden, stimuleren en activeren van individuele jongeren, al dan niet in een 24-uurs cliëntsituatie en
middels ambulante begeleiding.
 Bespreekt en registreert de voortgang en resultaten met de jeugdige en overige betrokkenen. Bewaakt de voortgang en stelt plan van aanpak na overleg met de gedragswetenschapper bij waar nodig.
 Biedt praktische ondersteuning aan betrokkenen uit de leefomgeving van de jeugdige en coacht deze om zijn eigen hulpbronnen te kunnen
aanboren met het oog op vervolg hulp.
 Signaleert knelpunten die de (mogelijke) veiligheid van de jeugdige in gevaar brengen en onderneemt op basis hiervan passende actie.
Reageert adequaat in crisissituaties.
 Het onderhouden van contacten met scholen en eventueel externe instanties.
 Houdt de eigen kennis actief op peil en deelt opgedane kennis met (nieuwe) collega’s/ stagiaires.
Functie-eisen en vaardigheden:
 Afgeronde sociaal agogische hbo-opleiding met uitstroomprofiel Jeugdzorgwerker en registratie in het beroepsregister SKJeugd als jeugd en
gezinsprofessional.
 Kennis van en inzicht in de doelgroep (gedragsproblemen in combinatie met identiteitsontwikkeling).
 (behouden van) Kennis van de ontwikkelingen binnen het vakgebied door het deelnemen aan deskundigheidsbevordering.
 Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor o.a. het rapporteren over het verloop van de hulpverlening.
 Communicatieve vaardigheden voor het onderhouden van informatieve contacten met (pleeg)ouders/familie, scholen, externe instanties en
dergelijke.
 Activerend, intercultureel en klantgericht kunnen werken.
Wij bieden:
 Salariëring conform cao Jeugdzorg, schaal 8, maximaal € 3.431,71 voor 36 uur per week.
 Arbeidsvoorwaarden volgens cao Jeugdzorg zoals een onregelmatigheidstoeslag, ruim verlofbudget, eindejaarsuitkering, studiefaciliteiten
en opname in het pensioenfonds Zorg en Welzijn.
 Ruime afwisseling en verantwoordelijkheid binnen de functie.
 Een deskundig en betrokken team.
 Aanstelling voor 1 jaar (standplaats Utrecht), waarna afstemming plaatsvindt over voortzetting.
We nodigen je van harte uit te solliciteren en ons team te komen versterken! De Rading vindt diversiteit onder medewerkers erg belangrijk. Om
deze reden nodigen wij juist ook vakkundige talentvolle professionals van verschillende achtergronden/milieus, en mannelijke professionals uit om
te solliciteren.

Contact
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Erik Smit via 030-2724353. Schriftelijke reacties stuur je o.v.v. sollicitatie Jeugdzorgwerker Zelfstandigheidstraining t/m 14 september 2018 naar De Rading, t.a.v. afdeling P&O: banen@rading.nl.
Meer weten over De Rading? Kijk op www.rading.nl.

