Zijn wij op zoek naar jou?
Vacature: Pedagogisch medewerker niveau 1 (MBO). (16- 32uur).

Grijp, Het Leven (Passe Partout Zorg) is een jonge dynamische organisatie die
gespecialiseerd is in het bieden van opvang, begeleiding en behandeling aan
kinderen en jongeren van 4 tot en met 28 jaar met leer-, gedrags, psychosociale en
psychiatrische problemen, en de bijbehorende systemen.
De investeringen van het team in de afgelopen jaren hebben voor veel positieve
ontwikkelingen gezorgd. Wat heeft geleid tot een transitie proces waar we nu midden
in zitten, waarbij er een naamsverandering zal komen en we onze visie en
werkwijze anders zullen gaan communiceren.
Door deze ontwikkelingen zijn we tevens op zoek naar uitbreiding van ons team.
Wij vragen:
•
•
•

•
•
•
•

Voor het groepswerk ben je in het bezit van minimaal een diploma op MBO (3
of 4) niveau.
Voor het groepswerk ben je minimaal 1 weekend per maand beschikbaar
en/of minimaal 1 zaterdag per maand.
Voor de individuele begeleiding ben je in het bezit van minimaal een diploma
op MBO (3 of 4) niveau.
Minimaal 2 jaar werk ervaring in de jeugdzorg.
Registratie SKJ.
Dat je woonachtig bent in onze werkregio: Noord&Midden Limburg en ZuidOost Brabant.
Verder: ben je in staat om te werken in een dynamische organisatie, je bent in
staat om out-of-the-box te denken en te werken, je werkt oplossingsgericht, je
kunt je flexibel opstellen en hebt geen nine-till-five mentaliteit. Je bent
zelfstandig en in staat om zelf de verbinding op te zoeken met je collega’s en
andere betrokken zorginstanties.

•

De werkzaamheden bedragen met name groepswerk in combinatie met
individuele begeleidingen. Vanwege de dynamiek in de aanvraag rond deze
trajecten beschik je over een flexibele houding en beschikbaarheid.

Wij bieden:
Een baan waarin je vrijheid en verantwoordelijkheid ervaart om het werk naar eigen
inzicht en deskundigheid uit te voeren. Je bent in staat om te verbinden en bent in
staat verder te kijken waar andere stoppen en vastlopen. Je bent in staat om te
schakelen en koers te houden in een dynamische organisatie.
-

Een dynamische werkplek waar veel aandacht en begeleiding is voor jou
professionele ontwikkeling.
Een werkplek om op korte termijn te starten, waarna vanuit afstemming
uitgebreid kan worden.
Een salaris gebaseerd op CAO Welzijn en maatschappelijk dienstverlening,
ingeschaald op werkervaring en functie.

Ben jij de persoon die wij zoeken, stuur je sollicitatiebrief en CV naar:
rudy.leenders@passepartoutzorg.nl

Voor verdere informatie over de vacature kun je bellen naar:
Rudy Leenders (Zorgmanager & Psycho Motorisch Therapeut)
0637291618

