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VACATURE:

CASEMANAGER ZORG MWD/SPH / PSYCHOLOOG OF GELIJKWAARDIG

STICHTING PROV JEUGD EN GEZIN
PROV staat voor: Professioneel, Resultaatgericht, Ontwikkelingsgericht en Verbindend werken.

VACATURE

CASEMANAGER ZORG MWD / SPH / PSYCHOLOOG OF GELIJKWAARDIG
SKJ GEREGISTREERD (OMGEVING NOORD-HOLLAND)
Door uitbreiding van werkzaamheden hebben wij ruimte voor deze uitdagende vacature:

Persoonlijkheid
•
•
•
•
•

Jij bent ruimhartig, out of the box denkend zodat client- en systeem nabijheid kan ervaren
Jij bent gericht om begeleiding te verlenen welke de client doelbewust in staat stelt om in kleine
stappen de doelen te kunnen behalen ongeacht de vele kleine stappen die daar wellicht bij nodig zijn
Jij bent outreachend in doen en laten
Jij bent betrouwbaar, transparant en consistent
Jij gaat voor uitdaging en resultaat

Vaardigheden
•
•
•
•
•

Jij beschikt over een afgeronde HBO opleiding richting MWD / SPH / psycholoog of gelijkwaardig
Jij beschikt over een SKJ registratie ofwel je opleiding komt hiervoor in aanmerking (jeugdzorg)
Jij kunt adequaat handelen m.b.t. tot ASS problematiek, traumata en afstand tot zorg
Jij bent in staat MDO gesprekken te voeren
Jij bent in staat om organisatorische kwaliteiten uit te voeren en verder te willen ontwikkelen

Je Visie en Missie
•

Jouw visie sluit aan bij woorden als
➔ Laagdrempeligheid; letterlijke en figuurlijke betrokkenheid in denken en doen
➔ De Lamme helpt de blinde, de blinde helpt de lamme
➔ Waar een ander stopt, gaan we door
➔ Resultaten meten teneinde het denken om te zetten in (meer) weten
➔ Objectiviteit neerzetten:
denken, kwalitatief/kwantitatief toetsen, analyseren, reflecteren en plannen definieren
➔ Herstel, systeem- en oplossinggerichtheid denken en doen
➔ Verbindend communiceren naar client/collega/organisatie
➔ Flexibiliteit en betrouwbaarheid
➔ Registreren en daarmee transparant zijn

Ervaringsdeskundigheid
• Ervaring in het werkveld Jeugd en Gezin én zorg met en voor Systeemleden zien wij als een pré!

Je sollicitatiebrief, motivatie en CV kun je sturen naar:
sollicitatie@stichtingprovjeugdengezin.nl
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