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 360 medewerkers.
Voor meer informatie over onze organisatie kunt u op de website
www.sjsj.nl terecht.

Trajectbegeleider
(18 uur per week)
Functie-inhoud
De functie van Trajectbegeleider is tweeledig: enerzijds regelend en coördinerend in het
krachtenveld, waarin de jongere zowel binnen als buiten de organisatie verkeert, anderzijds
individueel begeleidend van de jongere naar een vervolgvoorziening of een volwaardige plek binnen
de maatschappij. De functie richt zich op jongeren met een strafrechtelijke of een civielrechtelijke
maatregel. De Trajectbegeleider werkt samen met gedragswetenschappers, jeugdzorgwerkers en
andere – externe - spelers. Uiteindelijk doel van de ondersteuning is het zodanig begeleiden van de
jongeren dat zij op termijn in de maatschappij een plaats verkrijgen middels werk, wonen en
vrijetijdsbesteding.
Wij vragen
U heeft minimaal een sociaal agogische opleiding op Hbo-niveau afgerond, waarbij de voorkeur
uitgaat naar Hbo Maatschappelijk werk. Aanvullende opleidingen in de richting van Ambulant
werker en/of gezinsbegeleiding zijn een pré. U beschikt over minimaal vijf jaar werkervaring in de
jeugdhulpverlening of een soortgelijke sector en heeft kennis van gedragsproblemen en –
stoornissen en psychiatrische problemen en - stoornissen. Ook heeft u kennis van de kaders en
verplichtingen bij hulpverlening in een gedwongen kader en brede kennis van onderwijsveld,
arbeidsmarkt, sociale kaart en relevante regelgeving.
Daarnaast verwachten wij van de kandidaat dat deze:
 in staat is om een veilige omgeving voor jongere en gezin te creëren;
 het vermogen heeft tot motiveren, stimuleren en coachen en het corrigeren daar waar nodig
ten behoeve van de te bereiken gedragsverandering;
 bereid is om directe opvoedingstaken zo veel mogelijk bij de opvoeders te laten liggen of
terug te leggen en hen te respecteren in hun expertrol;
 beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en in staat is om
informatie en advies op een begrijpelijke manier over te brengen;
 vaardigheden heeft in het opzetten en onderhouden van netwerken op de verschillende
niveaus;








in staat is om in een overstijgende rol een team jeugdzorgwerkers C/D mee te nemen in de
visie m.b.t. gezinnen en systemen;
outreachend werkt: zich verplaatsen naar de leefomgeving van de jongeren;
bereid is om op te treden in crisissituaties, ook buiten kantoortijden;
om kan gaan met verbaal geweld en (licht) agressief gedrag;
om kan gaan met jeugdige en opvoeders in een gedwongen kader, met de diversiteit en het
unieke referentiekader van de jeugdige, opvoeders en het systeem;
adequaat om kan gaan met (psychisch, fysiek of seksueel) geweld in huiselijke kring door dit
op een zorgvuldige en heldere wijze te analyseren en vermoedens van kindermishandeling
of huiselijk geweld te melden

De Trajectbegeleider dient geregistreerd te zijn als Jeugdzorgwerker bij de Stichting
Kwaliteitsregister Jeugd.
Informatie
Het uitvoeren van een antecedentenonderzoek maakt deel uit van de indiensttredingsprocedure.
Wij bieden jou
Wij bieden een dienstverband voor 18 uur per week. De functievervulling is in eerste instantie voor
de duur van één jaar. Het salaris voor deze functie is conform CAO-Jeugdzorg schaal 9, maximaal
€ 3739,00 bruto per maand bij een fulltime dienstverband (36 uur per week). De overige
arbeidsvoorwaarden, waaronder een werkgeversbijdrage zorgverzekering van 20,- per maand en
een eindejaarsuitkering van 8,3% zijn geregeld conform CAO-Jeugdzorg.
Belangstelling?
Reacties d.m.v. van een sollicitatiebrief en Curriculum Vitae dienen uiterlijk op 23 september 2018 in
het bezit te zijn van de afdeling P&O: solliciteren@sjsj.nl. Reageren kan uitsluitend via e-mail.
Voor nadere informatie over deze functie, kunt u contact opnemen met Irene Bos, (Hoofd
behandeling) via telefoonnummer: 043-4077150.

