Gedragskundige gezocht voor kind & jeugd
Informatie
Plaats

Roermond

Salarisindicatie

Tussen €3624 en €5476
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Uren

20 - 24 uur
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Anders

Sluitingsdatum
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Schaal

Schaal 65

Vacature Tekst

Wij zijn op zoek naar een Gedragskundige voor kind & jeugd

Ben jij een ervaren Gedragskundige? Werk je oplossingsgericht met oog voor wensen en dromen van cliënten en
hun ouders/verwanten? Werk je met passie voor het vak en blijf je graag op de hoogte van relevante
ontwikkelingen? Dan horen we graag van je!

PSW Junior biedt zorg, ondersteuning en behandeling aan kinderen (van 0 tot 18 jaar) met een ontwikkelingsachterstand,
verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen. In sommige situaties is er sprake van een bijkomende beperking of diagnose
zoals autisme, adhd of hechtingsproblematiek. Per kind en gezin bekijken we wat de behoefte is en hoe we daar een passend
antwoord op kunnen bieden. De succesvolle strategie van PSW Junior zorgt voor groei binnen het sociale domein op het gebied
van kind en jeugd. We breiden ons team Gedragskundigen graag uit met een oplettende, invoelende collega met
doorzettingsvermogen en overtuigingskracht.

Wat verwachten we van jou?
·
·
·
·
·
·

Je hebt een afgeronde universitaire opleiding orthopedagogiek of ontwikkelingspsychologie, met aantekening
diagnostiek. Een afgeronde opleiding/registratie tot orthopedagoog generalist of GZ psycholoog is een belangrijke pré.
Minimaal vijf jaar relevante werkervaring. Bij voorkeur in de zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking.
Je beschikt over tact en inlevingsvermogen.
Je bent goed in het contact met cliënten, hun ouders/ verwanten en cliëntsystemen.
Je kunt het team, medewerkers en derden met enthousiasme overtuigen en motiveren tot kwaliteitsverbetering.
Je bent in staat om zelfstandig de prioriteiten en je aanpak te bepalen, out of the box te denken en creatieve
oplossingen te bedenken voor complexe situaties.

Welke taken krijg je?
·
·
·
·
·

Je levert een bijdrage aan het opstellen en evalueren van individuele zorg- en behandelplannen. Je hebt een behandel
coördinerende functie.
Je doet aan diagnostiek en beeldvorming en voert waar nodig individuele behandelingen uit.
Je coacht begeleiders en levert een bijdrage aan deskundigheidsbevordering.
Je adviseert over de in- en uitstroom van cliënten.
Je werkt decentraal samen in de regio met ketenpartners (CJG, scholen, zorgpartners en kinderopvang).
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Wat mag je van ons verwachten?
·
·
·
·
·

Een stabiele werkgever en een prettige werksfeer.
Een interessante baan in een sterk veranderende omgeving.
Ruimte om je te ontwikkelen, opleidingen te volgen en te innoveren.
Aantrekkelijke secundaire voorwaarden zoals fietsplan, fitnessregeling, extra verlofuren, ruime reiskostenvergoeding en
eindejaarsuitkering.
Uitgangspunt is een aanstelling van 20-24 uren per week.

Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring ingedeeld in FWG functiegroep 65 (min. € 3.624 en max € 5.476 bruto per maand
bij een fulltime dienstverband).
In eerste instantie vindt aanstelling plaats voor één jaar. Er wordt gestreefd naar verlenging van het dienstverband voor
onbepaalde tijd.

Informatie
Heb je interesse in deze vacature, neem dan contact met Marieke Puts (Manager Zorgondersteuning). Bereikbaar op 06 51393257
of per mail: m.puts@psw.nl.
Solliciteren kan alleen via www.werkenbijpsw.nl
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op, donderdag 21 januari 2021.
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