Vacature
Wij zijn voor Team Veerkracht Thuis vanwege zwangerschapsvervanging
van een collega op korte termijn opzoek naar een gedreven en flexibel
ingestelde:

Over MJD

Gedragswetenschapper
16 uur per week (tijdelijk, met uitzicht op verlenging)

MJD, onderdeel van Vlechter, is een
dynamische zorg- en
welzijnsorganisatie in Noord-Nederland.
Op laagdrempelige en professionele
wijze stimuleren wij inwoners bij het
versterken van hun eigen regie en
duurzame participatie. Onze
professionals en vrijwilligers zetten zich
al ruim twintig jaar met passie in om
gezamenlijk invulling te geven aan het
perspectief van inwoners en de
organisatie.
De kernwaarden van MJD zijn:
verbindend, eigen regie, passie en
innovatief.
www.mjd.nl
Informatie
De vacature wordt gelijktijdig, intern,
extern en binnen het netwerk uitgezet.
Meer informatie over de vacature is
verkrijgbaar bij Machteld Mulder,
gedragswetenschapper, via
telefoonnummer 06-86855396. Voor
vragen over de sollicitatieprocedure
kun je contact opnemen met onze HR
afdeling via telefoonnummer
050-2003450.
Procedure
Herken jij jezelf in de
profielomschrijving en voldoe je aan de
genoemde functie-eisen?
Je kunt je sollicitatiebrief en curriculum
vitae uiterlijk voor 1 oktober 2019
sturen naar hr@stichtingvlechter.nl.
Een verklaring omtrent gedrag maakt
onderdeel uit van de
aanstellingsprocedure.

Team Veerkracht Thuis biedt zowel (geïndiceerde) jeugd- en gezinszorg als
Wmo maatwerkvoorziening. Op innovatieve en bevlogen wijze wordt doel- en
resultaatgericht gewerkt. Binnen het thema positief opvoeden en opgroeien
ligt de focus op echtscheiding en multi-problem gezinnen.
Om deskundigheid en professionaliteit te borgen staan alle medewerkers
binnen team Veerkracht Thuis geregistreerd in een beroepsregister/groep.
Van de gedragswetenschapper verwachten wij dat hij/zij lid is van de
beroepsgroep NVO (orthopedagoog) of NIP (Psycholoog) of bereid is hiervan
lid te worden.
Functie inhoud
De functie van de gedragswetenschapper is intern gericht en bestaat in grote
lijnen uit:
-Het ondersteunen van de uitvoerend hulpverlener en het mede bepalen van
het beleid met betrekking tot een casus.
-Het adviseren van het managementteam met betrekking tot het inhoudelijk
beleid van de organisatie en het ontwikkelen van nieuw (zorg)aanbod.
-Daarnaast zal de gedragswetenschapper zorgdragen voor de verbinding van
de organisatie naar externe partners op het gebied van onderzoek,
gedragsdeskundigheid, toetsing en andere relevante thema’s
De gedragswetenschapper is beslissingsbevoegd en kan een casus
overrulen vanuit zijn/haar deskundigheid. De gedragswetenschapper vervult
tevens de functie van behandelteam coördinator voor Team Veerkracht
Thuis.
Functie eisen
Academisch werk- en denkniveau met een afgeronde opleiding
(ontwikkelings) psychologie of (ortho-) pedagogiek;
Lid van een beroepsgroep (NVO of NIP)
Kennis van diagnostiek en daarin bevoegd te handelen;
De gedragswetenschapper is in staat tussentijds eigen activiteiten en die
van anderen op inhoud en voortgang te controleren en zal afwijkingen
signaleren en melden.
Hij/zij streeft naar nauwkeurigheid en probeert fouten te voorkomen en
erop toe te zien dat taken binnen afspraken grondig, geordend en
zorgvuldig worden uitgevoerd;
Hij/zij is in staat belangrijke informatie op te pikken uit mondelinge
mededelingen en kan doorvragen en ingaan op reacties;
Het onderkennen en bijhouden van maatschappelijke trends, juridische
en wetenschappelijke ontwikkelingen.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk. Het contract
wordt aangegaan voor de duur van het zwangerschaps- en bevallingsverlof
van een collega, met uitzicht op een verlenging. Salariëring vindt plaats
volgens salarisschaal 10, afhankelijk van opleiding en ervaring, minimaal
€ 3.043,- en maximaal € 4.564,- bruto per maand bij een dienstverband van
36 uur per week.

