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. Bij Almata wordt
gewerkt met een gedwongen kader, meestal hebben jongeren die bij
Almata verblijven naast gedragsproblemen ook een achterstand in hun
ontwikkeling (LVB). Bij SJSJ werken in totaal circa 350 medewerkers.
Voor meer informatie over onze organisatie kunt u op de website
www.sjsj.nl terecht.

Almata in Ossendrecht (ca. 100 medewerkers) op zoek
naar kandidaten voor de functie van:

Hoofd Behandeling
Binnen afzienbare tijd zal het hoofd behandeling van Almata, Peter van der Sanden, ons vanwege
het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd gaan verlaten. Wij hechten er grote waarde aan
dat de overgang naar een vervanger soepel verloopt. Aangezien Peter een autoriteit is op het gebied
van het schemagericht werken, kan hij zorgen voor overdracht van (een deel van) deze kennis en
ervaring op dit gebied. Daarom zijn wij op zoek naar een vervanger die op termijn het stokje van
Peter kan overnemen. Peter zal medio 2019 met pensioen gaan.
Functie-inhoud
Het hoofd behandeling valt rechtstreeks onder de directeur Almata en is verantwoordelijk voor de
ontwikkeling, de vaststelling en de uitvoering van het pedagogisch- en behandelbeleid binnen
Almata. Wij verwachten dat het hoofd behandeling op de hoogte is van diverse trends en behoeften
in Jeugdzorg-land, welke van invloed zijn op de behandeling van onze jongeren. Hij/zij heeft daarbij
een duidelijke visie op het gewenste behandelbeleid, maakt dit bespreekbaar in de organisatie en
levert een herkenbare bijdrage aan de verdere ontwikkeling en verbetering van dit beleid. Daarnaast
is hij/zij verantwoordelijk voor het aansturen van de inhoudelijke vakgroepen
(gedragswetenschappers, therapeuten, trajectbegeleiders en ambulant hulpverleners) waarbij wij
verwachten dat hij/zij collega’s kan inspireren en meenemen in een gedragen visie op het werk.
Wij vragen
Als kandidaat dien je te beschikken over academisch werk- en denkniveau met een afgeronde
opleiding psychologie, pedagogische wetenschappen of (ortho)Pedagogiek, aangevuld met een
afgeronde GZ opleiding. Ben je Klinisch Psycholoog dan heb je bij deze vacature een streepje voor.
Aangezien comorbiditeit bij onze jongeren regelmatig voor komt, is kennis van en ervaring met het
behandelen van psychiatrische ziektebeelden gewenst.
Omdat je leiding geeft aan ongeveer 10 fte is het wenselijk dat je beschikt over aantoonbare
leidinggevende en/of coachende competenties.
Je hebt minimaal 5-10 jaar werkervaring binnen een soortgelijke sector, bij voorkeur in de
jeugdhulpverlening of de (jeugd) GGZ. Aangezien Almata voornamelijk met LVB jongeren werkt is
kennis en ervaring op dit gebied een must. Ook heb je kennis van de kaders en verplichtingen bij
hulpverlening in een gedwongen kader. Je bent in het bezit van een BIG-registratie en de
basisaantekening diagnostiek.

Wij bieden
De taken van het hoofd behandeling worden vervuld binnen 24 tot 28 uur per week. Deze taken en
uren kunnen aangevuld worden met het geven van therapie en of interventies (o.a. EMDR, ABFT,
PMT, CGT, etc.). Een vast contract krijg je van ons als na een jaarcontract duidelijk is geworden dat
je écht bij Almata en de jongeren past. Het salaris voor deze functie is marktconform. De overige
arbeidsvoorwaarden, waaronder een eindejaarsuitkering van 8,3 % zijn geregeld conform CAOJeugdzorg.
Informatie
De rechtspositie van deze functie is conform CAO-Jeugdzorg. Het afnemen van een assessment kan
toegepast worden. Het uitvoeren van een antecedentenonderzoek is een onderdeel van de
indiensttredingsprocedure.
Belangstelling?
Reacties d.m.v. van een sollicitatiebrief en Curriculum Vitae dienen uiterlijk op 1 januari 2019 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 Jan van Wirdum ( Directeur)
of Peter van der Sanden (hoofd behandeling via tel: 0164 271140.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

