Sociaal Team Laarbeek zoekt een:

GEDRAGSWETENSCHAPPER

Voor 20 uur per week, waarbij aanwezig
op dinsdagochtend een ‘must’ is

Ben jij toe aan de volgende stap in je carrière? Kom onze jonge, dynamische en
ambitieuze organisatie versterken! De professionals in onze organisatie bouwen
samen aan een nog steviger sociaal domein in de Peelgemeenten, namens en mét
de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren. Spreekt het
jou aan om een belangrijke bijdrage te leveren aan de jeugdhulpverlening en de
gezamenlijke maatschappelijke opgaven? En dat binnen een organisatie die streeft
naar excellent werkgeverschap en die professionals de ruimte biedt om zich te
ontwikkelen?
Dan ben jij misschien wel het ontbrekende puzzelstukje voor Sociaal Team
Laarbeek. Solliciteer nu!

Solliciteer nu!

Samenwerken door Samen Werken

Om onze professionals in staat te stellen hoogwaardige jeugdhulpverlening te bieden, streven wij naar excellent werkgeverschap. We bieden onze medewerkers een
goede start en mogelijkheden om te leren, te groeien en te ontwikkelen. Wij stimuleren een werkomgeving waarin ruimte is voor ieders talent, wij oog hebben
voor duurzaamheid en waar de volgende kernwaarden centraal staan: eerlijkheid,
aandacht voor elkaar, resultaatgerichtheid, integriteit, eigen verantwoordelijkheid,
ruimte geven en ruimte nemen.

Benieuwd naar
onze koers?
Scan & bekijk ‘m

VACATURE

Jeugdhulpverlening vanuit excellent
werkgeverschap

GEDRAGSWETENSCHAPPER

Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten (GR Peelgemeenten) is sinds 2017 hét
samenwerkingsverband in het sociaal domein van, voor en door de vijf Peelgemeenten. Wij trekken samen op in de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet, Bijzondere bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening.
Vanuit onze gezamenlijke koers werken wij de komende jaren aan een aantal gezamenlijke maatschappelijke opgaven. Eén van deze opgaven is ‘Normaliseren’. Met
deze opgave willen wij bereiken dat inwoners bewust omgaan met het gedachtegoed ‘normaliseren’ en dat betrokken professionals hetzelfde gedachtegoed uitdragen en daarnaar handelen.

Sociaal Team Laarbeek zoekt een:

GEDRAGSWETENSCHAPPER
Voor 20 uur per week, waarbij aanwezig
op dinsdagochtend een ‘must’ is

Jouw taak

Als gedragswetenschapper zet je jouw kennis en kwaliteiten in ter ondersteuning
van de Gezins- en Jongerencoaches (GJC’s) in het Sociaal Team Laarbeek. Je screent
de binnenkomende ondersteuningsvragen, zorgt voor een verantwoorde werktoedeling en begeleidt, vanaf de zijlijn, de caseload van de GJC. Je stelt je adviserend en
coachend op. Dit gebeurt zowel op individueel niveau als in teamverband. Je voert
waar mogelijk zelfstandig onderzoek uit, je adviseert de GJC’s (bindend) in (complexe) casuïstiek over de (methodische) hulp die zij aan jeugdigen en ouders bieden,
wijst op de mogelijke noodzaak van specialistische zorg en op mogelijke risico’s
i.v.m. de veiligheid van de jeugdige. Je ondersteunt de GJC’s bij de uitvoering van
een melding bij de Raad voor de Kinderbescherming en het aanvragen van een onderzoek indien nodig. In situaties waar opschalen naar dwang of drang vereist is, heb
je doorzettingsmacht. Tot slot houd je zicht op de benodigde deskundigheid in het
team en de benodigde doorontwikkeling. Hierover adviseer je jouw gebiedsmanager.

Jouw werkgebied

Formeel kom je in dienst van de GR Peelgemeenten. Tegelijkertijd hebben wij in
onze visie verankerd dat de dienst- en hulpverlening lokaal wordt georganiseerd:
dicht bij onze inwoners. Op dit moment zoeken wij een gedragswetenschapper voor
het Sociaal Team in Laarbeek. Jouw functioneel leidinggevende is de gebiedsmanager van het Sociaal Team in Laarbeek. Binnen het gebiedsteam werk je samen met
de GZ-psychologe, de andere gedragswetenschapper(s) en de GJC’s. Op regionaal
niveau wissel je kennis en ervaringen uit met de andere gedragswetenschappers en
vervangen jullie elkaar.

Jouw profiel

Wij verwachten van jou dat je een relevante wetenschappelijke opleiding hebt afgerond in één van de gedragswetenschappen zoals orthopedagogiek of psychologie,
dat je SKJ of BIG geregistreerd bent en dat je kennis hebt van gedragsproblemen en
–stoornissen en (erkende) therapeutische (crisis)interventies en behandelmethoden.
Daarnaast is het wenselijk dat je ervaring hebt met drang en dwangmogelijkheden
(o.a. strafrechtelijke en bestuurlijke maatregelen) en zicht hebt op de gemeentelijke context van waaruit je gaat werken. Maar dit is niet alles. Wij zoeken een
pro-actieve collega met een open houding, die het overzicht bewaart. Iemand die
knopen durft door te hakken als het nodig is, kan overtuigen, communicatief sterk
is, zich coachend naar het team opstelt en gericht is op samenwerking.

Heb je interesse?

Maak een account aan op https://vacatures.werkeninzuidoostbrabant.nl/registratie.
Zoek bij Overheden naar Peelgemeenten.
Plaats digitaal je CV en motivatiebrief in je account op de vacaturesite of stuur je
sollicitatie naar personeelszaken@peelgemeenten.nl. Binnen 3 werkdagen ontvang
je een reactie van ons.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu!

Wij bieden

• een afwisselende functie voor 20
uur per week (aanwezigheid op
dinsdagmorgen is een ‘must’)
• salaris van functieniveau 11
(maximaal € 5370,- bruto per
maand op basis van 36 uur per
week, peildatum 1 april a.s.) De
functie is geplaatst in de HR21
functie Behandelaar III
• Individueel keuzebudget ter
hoogte van 17,05% van je
brutosalaris
• uitstekend pakket arbeidsvoorwaarden (met o.a. uitruil woon-
werkverkeer, aanen verkoop
verlofuren, plaatsen tijdonafhankelijk werken, collectieve
kortingen op verzekeringen en
een vitaliteitsbudget)
• een goed ingerichte
thuiswerkplek
• een arbeidsovereenkomst voor
een jaar, daarna de uitdrukkelijke intentie om tot verlenging
voor onbepaalde tijd over te
gaan

Wil je meer weten?
Bel dan naar:

Rianne Schwillens
Manager Dienstverlening
T 06 14 760 400
Voor vragen over het verloop van
de procedure kun je terecht bij:
Susanne van Zutphen
Adviseur P&O
T 06 14 760 357
E personeelszaken@peelgemeenten.nl

