Gedragswetenschapper
PROKINO ZORG MAASBRACHT
Hou jij van uitdaging en afwisseling in je werk, van pionieren?
Zorgt jouw bijdrage ervoor dat cliënten, zorgmedewerkers en teams in hun kracht komen te staan?
Geloof je in de eigen verantwoordelijkheid en het groeipotentieel van onze cliënten en hun netwerk?
Zie je jezelf ook in een rol als ondersteuner van kinderen en leerkrachten op basisscholen?
Ben je klantvriendelijk, accuraat en flexibel?
Heb je een WO-studie (ortho-) pedagogiek/psychologie afgerond, ervaring in de jeugdzorg of het sociale
domein, een SKJ- of BIG-registratie en een diagnostiek aantekening?

Dan is Prokino op zoek naar jou!
Voor onze locatie in Maasbracht zoeken wij die ene unieke gedragswetenschapper met generalistische blik, die met
jongeren wil werken en ons wil helpen ons aanbod verder te ontwikkelen. Je kunt rekenen op een contract van 24 uur.

Wat ga je doen?
•
•
•
•
•

Je bent verbonden aan het zorgteam in Maasbracht en houdt je bezig met jongeren die tijdelijk of
langdurig zijn opgenomen, in het logeerhuis verblijven, kamerbegeleiding of ambulante zorg krijgen
Je coacht de jeugdzorgmedewerkers zowel individueel als in teamverband
Je bewaakt de kwaliteit van zorg en beargumenteert de keuzes in begeleiding en aanpak
Je hebt regelmatig contact en afstemming met de gedragswetenschappers in de regio
Je voert ondersteunende werkzaamheden uit voor Prokino Zorg in Nijmegen

Wat bieden we jou?
Prokino vindt het belangrijk dat jij tevreden bent en plezier hebt in je werk, want alleen dan kunnen we samen de
allerbeste opvang bieden. Daarom hebben we voor jou:
• Een werkplek in een groeiend en innovatief team in Limburg, waar veel kansen liggen
• Een dynamische organisatie, die de komende jaren verder zal groeien
• Arbeidsovereenkomst voor 1 jaar, afhankelijk van de ontwikkeling is verlenging een reële optie
• Arbeidsvoorwaarden volgens CAO jeugdzorg schaal 11
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 1700 enthousiaste en betrokken collega’s op bijna 170
locaties door heel Nederland. Kijk voor meer informatie op www.prokino.nl/zorg

Meer weten of reageren?
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met John Logtenberg, locatiemanager, via 0623453517. Appen
mag natuurlijk ook! Spreekt de functie je aan? Stuur dan uiterlijk 16 februari je motivatie en cv naar:
limburg-zorg@prokino.nl met als onderwerp: Vacature gedragswetenschapper.

We zien uit naar je reactie!
Margriet:
“Het werk met deze jongeren is soms best pittig.
Maar als ik zie dat ze dan toch stappen zetten,
ben ik apetrots. Op hun doorzettingsvermogen en
natuurlijk op ons team!”

