[Typ hier]

Begeleider Jeugdhulpgroep
PROKINO ZORG NIJKERK
Ben jij een enthousiaste, proactieve en ervaren groepswerker?
Wil jij werken in een organisatie die jouw expertise en ideeën maximaal wil benutten?
Vind je het leuk om in onze groeiende organisatie zelf nieuwe paden te banen?
Zoek je een baan met een grote mate van vrijheid en zelf-regie?
Heb je een afgeronde opleiding MBO4 of HBO (SPH, Pedagogiek of MWD) en ervaring met het begeleiden
van kinderen met extra ontwikkelings-, opvoedings- of zorgvragen?
Ben je in ieder geval inzetbaar op maandag, dinsdag en vrijdag en op korte termijn beschikbaar?

Dan is Prokino op zoek naar jou!
In verband met groei en uitbreiding van onze zorggroepen in Nijkerk zijn wij met spoed op zoek naar een begeleider
Jeugdhulpgroep voor kinderen van 2 tot 7 jaar voor 24-32 uur per week.

Wat ga je doen?





Je werkt met kinderen van 2 tot 7 jaar met psychiatrische of psychosociale problematiek of stagnatie op het
gebied van ontwikkeling of opvoeding
Je begeleidt hen op de groep en werkt in een multidisciplinair team. Je werkt oplossings-, competentie- en
systeemgericht en komt met oplossingen als de omstandigheden vragen om een creatieve aanpak
Je neemt altijd je verantwoordelijkheid als de situatie daarom vraagt
Je verricht medische handelingen (BIG)

Wat bieden we jou?
Prokino vind het belangrijk dat jij tevreden bent, want alleen dan kunnen we samen de allerbeste opvang bieden.
Daarom hebben we voor jou:
• Een werkplek waar je wordt uitgedaagd het beste uit jezelf te halen en waar je jezelf kunt blijven ontwikkelen
• Leuke collega’s en een goede werksfeer
• Een contract voor een jaar met de intentie tot verlenging
• Een salaris volgens de cao Kinderopvang
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Als medewerker van Prokino lever je vanuit jouw persoonlijkheid en expertise een bijdrage aan het perspectief en de
ontwikkeling van onze kinderen. Wij werken met meer dan 1.300 enthousiaste en betrokken collega’s op bijna 170
locaties door heel Nederland. Meer informatie over Prokino, onze missie en drijfveren vind je op: www.prokino.nl

Meer weten of reageren?
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Dunja Oosterwijk via 06-333 20 225.
Spreekt de functie je aan? Stuur dan een korte motivatie en cv naar gelderland-zorg@prokino.nl met als onderwerp:
Vacature begeleider jeugdhulpgroep Nijkerk.

We zien uit naar je reactie!
Margriet:
“Met deze kinderen zet je telkens kleine
stapjes. Maar die geven zó veel voldoening!”

