Vacature Sociaal Pedagogisch Werker

Vacature: Sociaal Pedagogisch Werker (MBO-niveau 4 en HBO), minimaal 24 uur per week op de kindergroep.
Zorg ‘Anders’; omdat professioneel zorgen echt anders kan.
Ieder kind woont het liefste thuis, maar als het echt niet anders kan dan willen wij ‘second best’ zijn.
Binnen ons team is ruimte ontstaan voor een nieuwe, onvermoeibare en optimistische collega.
De vijf kinderen die op deze groep wonen, wonen in een landelijke omgeving in een monumentale boerderij met
veel speelruimte. In deze prachtige boerderij zijn al meerdere ramen gesneuveld en televisies vervangen. Wij
blijven onvermoeibaar materiaal vervangen omdat wij begrijpen waar hun verdriet en onmacht vandaan komt.
Het is moeilijk maar uiterst belangrijk werk. Wij weten dit en daarom werk je ook met twee collega’s op een
groep van vijf.
Wij zoeken een collega die vooral dol is op kinderen en er hard voor wil werken om voor deze kinderen ‘second
best’ te zijn.
Functiebeschrijving
➢
➢
➢

➢

Je werkt in een deskundig team en geeft met elkaar vorm aan de dagelijkse begeleiding op onze groep.
Als sociaal pedagogisch medewerker ben je verantwoordelijk voor een veilig pedagogisch klimaat en
voor het neerzetten van een goede (dag)structuur.
Je rapporteert tijdens elke dienst in Qurentis, ons digitale cliëntendossier. Zorgvuldig rapporteren
vinden wij heel erg belangrijk. Voordat je de groep op gaat, ben je dan ook dat je volledig ingelezen
zodat je weet wat er speelt bij onze bewoners en de overdracht zo soepel mogelijk verloopt.
Wanneer er sprake is van een intake of andere gesprekken met onze bewoners en evt. hun ouders
en/of wettelijke vertegenwoordigers, dan sluit je -als je bent ingeroosterd- aan vanuit jouw rol als
begeleider of mentor.

Naast de dagelijkse afstemming met je collega’s is er eens in de maand een uitgebreide teamvergadering waarin
alle kinderen aan bod komen, om zo de begeleiding optimaal en in goede onderlinge afstemming vorm te
geven. De orthopedagoog-generalist van Zorg Anders is bij elke teamvergadering aanwezig om vanuit haar
deskundigheid kritisch mee te denken om jou en je teamgenoten te laten reflecteren op je handelen. De locatiecoördinator zorg is de voorzitter van deze vergadering.
Functie-eisen Je hebt een relevante afgeronde MBO (minimaal niveau 4) of HBO-opleiding met bij voorkeur een
geldige beroepsregistratie (SKJ of registerplein). Je hebt passie voor en ervaring met het werken met kinderen. Je
bent tenminste 24 uur per week beschikbaar en bent bereid om onregelmatige diensten te draaien. Je staat
stevig in je schoenen en beschikt over een groot empathisch vermogen. Je verstaat de kunst om in te zien dat er
een achterliggende oorzaak is voor het gedrag van onze bewoners en het lukt je om daarop te reageren.
Daarnaast ben je flexibel inzetbaar en werk je hard -samen met je teamgenoten- om de begeleiding zo goed
mogelijk vorm te geven. Verder ben je in het bezit van een rijbewijs en je beschikt over eigen vervoer.
Het kunnen overhandigen van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag is een vereiste.
Overige informatie Het salaris is ingedeeld volgens de salarisschaal CAO Sociaal Werk schaal 6 (MBO) of schaal 8
(HBO). Zorg Anders zorgt ervoor dat medewerkers zo goed mogelijk worden uitgerust om hun werk te doen.
Daarom bieden we onze medewerkers opleidingsmogelijkheden; onder andere op het gebied van bejegening,
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medicatieveiligheid of andere relevante en/of actuele thema’s; recent organiseerden we bijvoorbeeld een aantal
informatieve bijeenkomsten over trauma en hechting (onder leiding van een ervaren GZ-psycholoog). Ook
zorgen we ervoor dat onze medewerkers als Bedrijfshulpverlener zijn opgeleid en zijn er op al onze locaties extra
taken die onder de teamleden worden verdeeld, bijv. op het gebied van Legionella, HACCP (hygiëne) Medicatie,
MIC-FOBO, seksuele ontwikkeling, etc. Daarnaast hebben alle teams maandelijks intervisie onder begeleiding
van een externe en ervaren supervisie-begeleider.
Vragen? Neem contact met ons op en wij vertellen je er graag meer over. Op onze website
(www.zorganders.com) vind je meer informatie over onze organisatie en over onze visie op de zorg die wij
bieden.
Sluitingsdatum vacature Je kunt tot en met 1 februari 2021 reageren op deze vacature.
Meer informatie In verband met de Corona maatregelen zijn wij niet altijd bereikbaar op het telefoonnummer
van ons kantoor.
Wil meer inhoudelijke informatie over de vacature? Je kunt een e-mail sturen naar onze Locatiecoördinator Zorg
Dianne Folkersma via diannefolkersma@zorganders.com (hierbij mag je evt. ook aangeven of je teruggebeld wil
worden).
Wil je informatie over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact met onze stafmedewerker op via
marleennijburg@zorganders.com (ook hierbij mag je aangeven of je teruggebeld wil worden).
Sollicitatie sturen naar Je cv en motivatiebrief mag je sturen naar solliciteren@zorganders.com
De sollicitatiegesprekken worden gepland in de week van 1 februari en vinden plaats in ons kantoor in Zuidlaren
(tenzij dit niet kan i.v.m. de Corona maatregelen, in dat geval laten wij zo snel als mogelijk weten in welke vorm
wij de sollicitatiegesprekken organiseren).
Na ontvangst van je sollicitatiebrief, krijg je een ontvangstbevestiging inclusief nader bericht over de
vervolgprocedure (houdt hiervoor ook je spam box in de gaten).
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