Vacature
Kun jij de kwaliteiten van cliënten en collega’s in de schijnwerpers zetten?
Dan ben jij wellicht de nieuwe collega die wij zoeken! Voor het team
Veerkracht Thuis zoeken wij gedreven en flexibel ingestelde:

Gezinshulpverleners

Over MJD

24-36 uur per week
MJD, onderdeel van Vlechter, is een
dynamische zorg- en
welzijnsorganisatie in Noord-Nederland.
Op laagdrempelige en professionele
wijze stimuleren wij inwoners bij het
versterken van hun eigen regie en
duurzame participatie. Onze
professionals en vrijwilligers zetten zich
al ruim twintig jaar met passie in om
gezamenlijk invulling te geven aan het
perspectief van inwoners en de
organisatie.
De kernwaarden van MJD zijn:
verbindend, eigen regie, passie en
innovatief.
www.mjd.nl
Informatie
Meer informatie over de vacature is
verkrijgbaar bij Jane Cooke via
telefoonnummer 06-50804323. Voor
vragen over de sollicitatieprocedure
kun je contact opnemen met onze HR
afdeling via telefoonnummer
050-2003450.
Procedure
Herken jij jezelf in de
profielomschrijving en voldoe je aan de
genoemde functie-eisen?
Je kunt je sollicitatiebrief en curriculum
sturen naar hr@stichtingvlechter.nl.
Een verklaring omtrent gedrag maakt
onderdeel uit van de
aanstellingsprocedure.

Sollicitaties worden beoordeeld op
onder meer kennis van etnische
groepen en culturen, vooropleiding,
en relevante werkervaring. Bij
gelijke
geschiktheid
gaat
de
voorkeur uit naar kandidaten met
kennis van etnische groepen en
culturen,
verkregen
door
achtergrond of ervaring.

Team Veerkracht Thuis biedt zowel (geïndiceerde) jeugd- en gezinszorg als
Wmo maatwerkvoorziening. Op innovatieve en bevlogen wijze wordt doel- en
resultaatgericht gewerkt. Binnen het thema positief opvoeden en opgroeien
ligt de focus op echtscheiding en multi-problem gezinnen. Om deskundigheid
en professionaliteit te borgen staan alle medewerkers geregistreerd in het
Kwaliteitsregister Jeugd of in een register Sociaal Werk van Registerplein.
Functie-inhoud
De functie van gezinshulpverlener is gericht op:
• hulpverlening binnen gezinnen met meervoudige problemen op
verschillende levensgebieden in de provincie Groningen;
• opbouwen van een werkrelatie met ouders en kinderen;
• begeleiden van gezinssystemen en het nemen van de regie in
gezinsverband;
• bieden van opvoedingsondersteuning op verschillende gebieden;
• versterken van informele en professionele netwerken;
• outreachend en resultaat gericht werken;
• ruimte om hulpverlening op maat te geven.
Functie eisen

•
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•
•
•
•
•
•
•
•

je hebt een afgeronde hbo opleiding MWD, SPH of Social Work;
je hebt de post-hbo opleiding IAG afgerond (pre)
je bent geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd (harde eis);
je hebt kennis van de Arabische taal (pre)
je hebt recent ervaring opgedaan als gezinshulpverlener;
je hebt ervaring met het systemisch werken en bij voorkeur ook met
echtscheidingsproblematiek en de Signs of Safety methodiek;
je hebt kennis van de actuele wet- en regelgeving en adequate
administratieve/financiële afhandeling;
je bent een teamspeler, beschikt over goede mondelinge en
schriftelijke vaardigheden en hebt geen 9 tot 5 mentaliteit;
je bent breed inzetbaar en kunt zowel zelfstandig als in teamverband
werken;
je kunt invulling geven aan de missie en visie van Vlechter en de
kernwaarden;
je bent bereid om te reizen, hebt een rijbewijs en de beschikking
over een eigen auto.

Wat bieden wij?
In eerste instantie wordt een contract voor de duur van een jaar geboden.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk. Salariëring
vindt plaats volgens salarisschaal 8, afhankelijk van opleiding en ervaring,
maximaal € 3742,- bruto per maand bij een dienstverband van 36 uur per
week.

