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 Ossendrecht op zoek naar
:

Jeugdzorgwerkers
Voor 32 tot 36 uur per week.

Wij richten ons op de scholing en behandeling van jongeren die via een rechtelijke machtiging bij
ons zijn geplaatst. Ons doel is het probleemgedrag te verminderen en samen te werken aan een
realistisch toekomstperspectief. Daarbij richten wij ons niet alleen op gedrag, vaardigheden,
houding en denkpatronen van de jongere, maar ook op gezinsinteracties, huisvesting, opleiding en
werk. Er is eveneens aandacht voor omgaan met vrienden, omgaan met geld, vrijetijdsbesteding,
alcohol en drugs.
Inhoud werk
Je werkt in teamverband en bent samen verantwoordelijk voor de opvoeding, verzorging en
begeleiding van jongens en meiden binnen één behandelgroep van maximaal 10 jongeren. Dit alles
binnen een systeemtheoretisch en gedragstherapeutisch kader. Je werkt nauw samen met de
gedragswetenschapper, ambulant hulpverleners, docenten en externe hulpverleners. Je valt
hiërarchisch onder een afdelingsmanager.
Op dit moment zijn wij op zoek naar Jeugdzorgmedewerkers met een aantal jaren ervaring en een
aantoonbaar HBO werk en denkniveau.
Functie-eisen
 diploma SPH, Pedagogiek, MZD of een andere relevante opleiding op HBO niveau
 ervaring met de doelgroep en de specifieke behandelsetting
 kennis van en inzicht in behandelmethodieken
 oprechte belangstelling voor de doelgroep
 flexibele opstelling t.a.v. werktijden (dag, avond en weekend)
goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid t.b.v. het rapporteren over
de jongere.
 geregistreerd bij SK Jeugd
 rijbewijs B
Competenties
-sensitiviteit en empathisch vermogen
-stevige persoonlijkheid, tegen stressvolle situaties bestand.

-gericht op samenwerking
-zelfreflectie
-zelfvertrouwen
-initiatiefrijk
Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau Jeugdzorgmedewerker: salarisschaal 7 of 8 (CAO JZ)
Minimum salaris € 2.132,00 bruto per maand (schaal 7)
Maximum salaris: € 3.309,81 bruto per maand (schaal 8)
Het genoemde salaris is gebaseerd op een volledige werkweek van 36 uur. Het genoemde salaris is
afhankelijk van opleiding en ervaring. Bovenop het salaris (incl. 8% vakantiegeld) wordt een
eindejaarsuitkering toegekend. En er is sprake van een onregelmatigheidsvergoeding.
Het betreft een aantal vacatures met een contractomvang van 32 tot 36 uur.
SJSJ-Almata biedt een tijdelijk dienstverband voor een jaar dat bij goed functioneren kan worden
omgezet in een vast contract.
Bovendien zijn wij op zoek naar medewerkers die op afroepbasis werkzaam zouden willen zijn.
Belangstelling?
Reacties d.m.v. van een sollicitatiebrief en Curriculum Vitae
t.a.v. de afdeling P&O: solliciteren@sjsj.nl
Reageren kan uitsluitend via e-mail.
Voor nadere informatie over deze functie, kunt u contact opnemen met
de heer M. van Tiggelen of de heer H. van den Bemd (leefgroep managers)
via tel: 0164-271140
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

