Stichting Jeugdzorg St. Joseph (SJSJ) is een organisatie voor
jeugdbescherming, jeugdhulpverlening en onderwijs en bestaat uit: de
JeugdzorgPlus-instellingen ‘Icarus’ en ’Almata’ en de justitiële
jeugdzorginstelling ‘Het Keerpunt’. Deze instellingen bieden zorg aan
jongeren met zeer ernstige gedragsproblemen. In Icarus en Almata
verblijven jongens en meisjes met een civielrechtelijke plaatsingstitel
en in Het Keerpunt jongens met een strafrechtelijke titel. Bij SJSJ
werken circa 300 medewerkers.
Voor meer informatie over onze organisatie kunt u op de website
www.sjsj.nl terecht.

SJSJ is voor de locatie Cadier en Keer op zoek naar
kandidaten voor de functie van:

Gezinshuisouder

Gezinshuisouder zijn is geen gewone baan in de zorg. Je zorgt, eventueel samen met je partner, voor
enkele kinderen en jongeren gedurende een bepaalde tijd . Dit doe je in een dienstwoning op het
terrein van de stichting in het mooie Zuid-Limburg. Als gezinshuisouder ben je, in een zo alledaags
mogelijke leefsituatie 24 uur per dag verantwoordelijk voor de opvoeding en behandeling van
kinderen met vaak een complexe problematiek.
Het doel van de functie van gezinshuisouder is het realiseren van het plan van aanpak en het hiertoe
verlenen van complexe individuele en/of groepsbegeleiding, zodanig dat op basis daarvan de
opvoeding en begeleiding optimaal tot zijn recht kunnen komen en een veilige opgroeisituatie voor
het kind / de jongere is gerealiseerd. Bij deze taak wordt de gezinshuisouder inhoudelijk
ondersteund door een gedragswetenschapper en een pedagogisch ondersteuner, welke tevens
zorgdraagt voor de praktische ondersteuning binnen het gezinshuis.
Wij vragen
Als gezinshuisouder heb je een sociaal agogische opleiding op Mbo- of Hbo niveau afgerond of heb
je de bereidheid om een Hbo opleiding te volgen. Je bent betrokken bij de jongeren en kunt je in hen
inleven. Tevens weet je hen te motiveren en stimuleren. Je beschikt over de juiste communicatieve
vaardigheden voor het onderhouden van informatieve contacten met (pleeg)ouders/ familie,
scholen en externe instanties en bent creatief in het aanbieden van activiteiten gericht op
vrijetijdsbesteding.

Wij bieden
De gezinshuisouder krijgt een fulltime dienstverband voor de duur van een jaar met het uitzicht op
een dienstverband voor onbepaalde tijd. Het salaris voor deze functie is conform CAO Jeugdzorg
schaal 8, maximaal € 3364,43 bruto per maand. De overige arbeidsvoorwaarden, waaronder een
werkgeversbijdrage zorgverzekering van 20,- per maand en een eindejaarsuitkering van 8,3% zijn
geregeld conform de CAO-Jeugdzorg. Tevens bestaat er voor gezinshuisouders een pakket van
aanvullende arbeidsvoorwaarden.
De eventuele partner bieden wij een vrijwilligersvergoeding op basis van een vrijwilligersovereenkomst.
Informatie
Wil je graag eerst meer informatie over deze bijzondere functie. Neem dan contact op met Rick
Gerritsen, personeelsfunctionaris via tel: 043-4077103 of stuur een e-mail naar solliciteren@sjsj.nl
zodat wij contact met jou op kunnen nemen.
Belangstelling?
Reacties d.m.v. van een motivatiebrief en Curriculum Vitae kunnen per e-mail verzonden worden
naar de afdeling P&O: solliciteren@sjsj.nl.

