Vacature

Gedragswetenschapper (minimaal 24 uur )

Het zijn uitdagende tijden…
We worden overspoeld met informatie, alle zaken waar we net aan gewend waren, draaien we nu
weer terug naar het oude normaal, en dan hebben we toch een vacature. We gaan ervoor, jij ook? Je
bent van het harte welkom, juist nu…
De vacature is ontstaan door de ambitie van onze collega om haar loopbaan voort te zetten in het
onderwijs. Het betreft dan ook een vaste formatieplaats.
Ben jij…
De professional die onze Jeugdmedewerkers op inhoud adviseert en collega’s begeleidt en coacht?
Dan zoeken we jou!
Samen met twee andere gedragswetenschappers bewaken jullie de kwaliteit van de dienstverlening
en implementeren jullie wijzigingen en verbeteringen. Daarnaast ben je een schakel in het verbinding
tussen beleid en uitvoering en in de samenwerking met de ketenpartners.
Wie zijn wij?
Stichting de Toegang levert een belangrijke bijdrage aan de transformatie van het sociale domein
binnen de gemeente Emmen: aandacht voor (nieuwe) maatwerkoplossingen, efficiënte integrale
samenwerking en het optimaal benutten van het netwerk van het gezin. De inwoners van de
gemeente Emmen kunnen terecht bij de Toegang met al hun vragen op het gebied van wonen,
financiën, welzijn en zorg. De toegangsteams werken stapsgewijs toe naar een integrale aanpak (één
gezin, één plan, één regisseur).
Over de functie
Je bent verantwoordelijk voor jouw eigen portefeuille/aandachtsgebied en adviseert, ondersteunt en
coacht hierbinnen de Jeugdmedewerkers. Jouw werkzaamheden kenmerken zich door inhoudelijke
verantwoordelijkheid vanuit zelfstandig en professioneel handelen. Je treedt vanuit jouw eigen
expertise ondersteunend op ten aanzien van de casuïstiek en het ondersteuningsplan. Daarnaast ben
je verantwoordelijk voor het bijhouden en vertalen van (wetenschappelijke) trends en
ontwikkelingen, organisatie-brede deskundigheidsbevordering en het leveren van een strategische
bijdrage aan methodiek- en beleidsimplementatie.
Met als doel
Het vakinhoudelijk adviseren en ondersteunen/coachen van de medewerkers ten aanzien van de
casuïstiek en het ondersteuningsplan, zodanig dat zij adequaat in staat zijn gesteld om de doelgroep
te ondersteunen en verwijzen.
Wat bieden wij jou?
Je krijgt alle ruimte om de functie zelfstandig in te vullen, binnen dynamische en betrokken teams op
een inspirerende plek.
•
•
•

Een aanstelling voor een jaar, hierna de intentie om over te gaan tot een aanstelling voor
onbepaalde tijd.
Afhankelijk van je kennis en ervaring inschaling in schaal 11, cao Sociaal Werk.
Een individueel keuzebudget. Je bouwt iedere maand 16,4% van jouw bruto maandsalaris op,
dit kun je op verschillende manieren besteden.

Wat breng je mee?
Wij zoeken een collega met een afgeronde WO opleiding Psychologie of (Ortho)Pedagogiek en je
beschikt over een SKJ registratie. Je bent afgestudeerd als gedragswetenschapper/pedagoog en
enige ervaring in het sociaal domein is een pré. Je beschikt over een eigen auto.
Je kunt met afstand naar de werkzaamheden kijken en hebt een goed analytisch vermogen. Daarbij
kun je goed omgaan met crisissituaties en de dynamiek die deze functie met zich meebrengt. Wij
zoeken dan ook een collega die flexibel en stressbestendig is en weet te improviseren.
Je bent in staat om in moeilijke situaties, bij tegengestelde belangen en zwaar wegende beslissingen,
op vastberaden en constructieve wijze besluiten te nemen en genomen besluiten te argumenteren,
zodat twijfels worden voorkomen.
Meer informatie
Meer informatie over ons en de werkwijze van de toegangsteams kun je vinden op
www.detoegangemmen.nl. Voor vragen kun je contact opnemen met Johan van Aalderen
(Teamleider Jeugd) op telefoonnummer 0646 99 80 51. Je kunt reageren t/m 23 juni a.s.
Enthousiast geworden?
Stuur dan vóór 24 juni a.s. een sollicitatiebrief met curriculum vitae naar
sollicitaties@detoegangemmen.nl.

