VACATURE GEZINSBEGELEIDER
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste HBO SKJgeregistreerde gezinsbegeleider. Lijkt het jou
leuk om aan de slag te gaan binnen de
ambulante jeugdzorg en houd je van gezelligheid
op kantoor? Dan hebben wij de baan voor jou!
Functieomschrijving:
Als gezinsbegeleider bij Feel Jeugd en Gezin bied je begeleiding
aan gezinnen met kinderen van -9 maanden tot 18 jaar. De
begeleiding vindt plaats bij het gezin thuis. De begeleiding is
gericht op alle fasen in de ontwikkeling van een kind en op het
verminderen van problematiek op meerdere leefgebieden. Samen
met ouders en betrokkenen stel je bij de start van de begeleiding
een gezinsplan op. Voor de uitvoering van het gezinsplan maak je
gebruik van verschillende methodieken en heb je consultatie en
casuïstiek met jouw collega's.
Feel in het kort:
Feel is een ambitieuze en innovatieve organisatie. Feel biedt kind-,
gezin- & schoolbegeleiding. Daarnaast bieden wij begeleiding
voor-, tijdens en na de zwangerschap. Deze begeleiding wordt in
de provincies Friesland en Groningen geboden. De begeleiding
vindt plaats in zowel het vrijwillig- als in het gedwongen kader.
Feel zoekt een enthousiaste collega:
die affiniteit heeft met verschillende doelgroepen;
die niet terugdeinst van complexe problematiek en wil
handelen in onstabiele opvoedsituaties;
die knelpunten signaleert die de veiligheid van het kind in
gevaar kunnen brengen en onderneemt daarin actie;
die zowel zelfstandig als in een team kan werken;
die beschikt over een afgeronde HBO opleiding met SKJregistratie;
die beschikt over een auto en rijbewijs.
Feel biedt jou:
een arbeidsovereenkomst van 20 tot 32 uur per week met
arbeidsvoorwaarden volgens de cao Jeugdzorg;
een reiskostenvergoeding voor zowel woon-werk reizen als
dienstreizen;
trainingen, cursussen en supervisie voor je persoonlijke
ontwikkeling en het behouden van je SKJ-registratie;
een enthousiast en gezellig team.

Ben jij de collega die wij zoeken? Mail dan jouw motivatiebrief en CV
naar info@feeljeugdgezin.nl voor 30 november 2022 en wie weet
drinken we binnenkort een kopje koffie!
Voor meer informatie over Feel mag je altijd een kijkje nemen op
onze site www.feeljeugdgezin.nl

