Wij zijn op zoek naar een:
Jeugd- en gezinsprofessional
(omvang in overleg, minimaal 20 uur)
voor onze locaties in Sneek en Drachten

Al ruim 20 jaar biedt Wille specialistische begeleiding aan gezinnen en jeugdigen met een verstandelijke beperking en/of speciale
ondersteuningsbehoefte. Dit doen we op de groep, thuis of in de klas. Ook voor opvoedondersteuning kunnen ouders bij ons terecht. We zijn
hierbij actief in heel Friesland. Zo zelfstandig mogelijk en met ontwikkelde sociale vaardigheden deelnemen aan de samenleving, is hierbij ons
uitgangspunt.
Als jeugd- en gezinsprofessional bij Wille ben je verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het ondersteuningsplan van onze cliënten.
Je werkt samen met collega's aan de opgestelde doelen en bewaakt de voortgang hiervan. Je organiseert activiteiten die aansluiten bij de doelen
van de cliënt en zoekt de juiste samenwerking met andere betrokkenen. Je werkt binnen een zelforganiserend team waarbij je elkaar coacht. Je
hebt regelmatig contact met onze orthopedagoog en zorgcoördinator.
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Wat vragen wij:
Een afgeronde pedagogische HBO opleiding. Een SKJ-registratie is een pré, de bereidheid deze te behalen
een must.
Affiniteit met onze doelgroep, bij voorkeur heb je kennis- en ervaring op het gebied van autisme en
hechtingsproblematiek.
Goede pedagogische vaardigheden: je weet een sfeer van rust, sociaal- emotionele veiligheid en plezier te
creëren, waarbij je ook adequaat en consequent kunt handelen.
Sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
Een proactieve en betrokken houding met een flexibele instelling.
Het kunnen tonen van een VOG is een eis

Wat bieden wij:
• Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de CAO Jeugdzorg, inclusief onregelmatigheidstoeslag (ORT), 8%
vakantietoeslag en 8,33% eindejaarsuitkering.
• Een open werksfeer met enthousiaste collega’s in een deskundige en vooruitstrevende organisatie.
• De mogelijkheid intern en extern trainingen en cursussen te volgen, zoals de ABC-training, Geef me de Vijf
en Triple P.
Interesse?
Stuur je motivatie en CV uiterlijk 15 juli 2022 naar info@wijzijnwille.nl. Op 20 en 21 juli zullen de gesprekken plaatsvinden.
Wil je eerst nog meer weten over de functie? Neem dan gerust telefonisch contact op met Miloe Stavorinus, via 06 184 681 86
Een proefdag is onderdeel van de sollicitatieprocedure. Meer informatie? www.wijzijnwille.nl

