Pact18 is een stichting die ressorteert onder de CONRISQ groep. Pact18 is er voor
Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) die alleen naar Nederland komen, zonder
begeleiding en/of verzorging van ouders of wettelijk vertegenwoordigers. Wij bieden
Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen een nieuw (t)huis. AMV’s hebben begeleiding
nodig om zelfstandig een leven op te bouwen in een nieuw land met een andere taal en
andere omgangsnormen. Alles is erop gericht dat de AMV’s op eigen kracht, met steun van
een op te bouwen netwerk, kunnen participeren in de maatschappij. Wij maximaliseren het
ontwikkelingsperspectief in de Nederlandse maatschappij en stimuleren de zelfredzaamheid,
het volgen van onderwijs en het opbouwen van een netwerk.
Voor het cluster Zutphen zijn wij op zoek naar een:
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voor 24 uur per week.

Doel van de functie
Het zorg dragen voor een verantwoord leefklimaat voor de individuele of in een groep geplaatste
jeugdige(n), zodanig dat op basis daarvan de opvoeding en begeleiding optimaal tot zijn recht kunnen
komen.
Profiel
•
•
•
•

van de functie
Afgeronde MBO opleiding niveau 3 of 4;
Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen;
In teamverband kunnen werken;
Kennis van en inzicht in opvoedingstheorieën, gedragstherapeutische technieken en de
gangbare gedragsbeïnvloedinginstrumenten;

Specifieke functiekenmerken
•
Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden voor het rapporteren over het
verloop van de hulpverlening;
•
Sociale vaardigheden, gericht op het inlevingsvermogen, motiveren en stimuleren van de
jeugdigen waarbij gedragscorrigerend, -instruerend en –controlerend optreden van belang
is;
•
Communicatieve vaardigheden voor het onderhouden van informatieve contacten met
scholen, externe instanties en dergelijke;
•
Activerend, intercultureel en klantgericht kunnen werken;
•
Creativiteit voor het aanbieden van activiteiten gericht op vrijetijdsbesteding;
•
Stressbestendigheid en improvisatievermogen vereist bij interventie in crisissituaties;
•
Bereidheid slaapdiensten te draaien een vereiste;
•
Woonachtig in de omgeving van Zutphen;
•
Beschikken over eigen vervoer is een pre.
Bezwarende werkomstandigheden
Psychische belasting en fysieke interventie kunnen onderdeel zijn van de functie. Hiermee moet op
verantwoorde wijze kunnen worden omgegaan.
Voor deze functie bieden wij:
•
een team dat staat voor deze doelgroep;
•
arbeidsvoorwaarden conform de CAO Welzijn;
•
salarisindicatie functieschaal 6 (€ 2.107 - € 3.016);
•
een PFZW pensioenregeling;
• goede personeelsvoorzieningen o.a. een individueel keuzebudget en loopbaanbudget.
Wanneer je in dienst komt van Pact18 worden referenties gecheckt bij voorgaande
werkgevers en wordt een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd.
Informatie en sollicitatie
Nadere informatie kun je krijgen bij de heer G. Thijs (coördinerend medewerker) tel: 06-14243260. Je
schriftelijke sollicitatie met CV kun je met vermelding van de functie en het vacaturenummer vóór 8
augustus 2017 richten aan: sollicitatie@pact18.nu. De gesprekken worden gevoerd op donderdag 17
augustus a.s.

