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Al meer dan 10 jaar ondersteunt en begeleidt JuniorCare kinderen en gezinnen die geconfronteerd worden met een
autisme spectrum stoornis of een andere beperking. JuniorCare heeft een team deskundige, enthousiaste, creatieve,
kind- en gezinsgerichte medewerkers. Deze coaches hebben minimaal een HBO-opleiding in de richting pedagogiek
of sociaalpedagogisch hulpverlener met relevante ervaring. Professionaliteit en betrokkenheid zijn voor ons belangrijke
kernwaarden.
JuniorCare werkt in de regio’s Hart van Brabant, West Brabant-Oost en Zuid Oost Brabant. Vanuit het bedrijfsbureau
dat zich in Tilburg bevindt, worden de coaches ondersteund en begeleid. JuniorCare werkt veelal ambulant, maar ook
groepsgericht binnen haar locaties.
JuniorCare is HKZ gecertificeerd en levert zorg zowel vanuit ZIN (Zorg In Natura) als PGB (PersoonsGebonden
Budget) binnen de kaders van de Jeugdwet.

Wij zoeken
Een ervaren pedagoog of coach die zich inzet om samen met de cliënt en diens systeem vaardigheden te ontwikkelen
cq te vergroten. Je hebt ervaring met het opstellen van zorgplannen en levert methodische zorg op maat volgens de
SaS-Methodiek. Je werkt grotendeels zelfstandig, maar kunt ook functioneren in een team. Je caseload zal bestaan
uit middelzware casussen. Dit zijn casussen waarbij de problematiek zich op verschillende gebieden manifesteert en
er sprake is van hulpvragen op verschillende ontwikkelingsgebieden. Je ontvangt directe leiding van de teammanager
Hart van Brabant.

Inhoud van de functie
•

•

•
•

Coachende rol
o Je voert cliëntgesprekken van intake tot afronding.
o Je biedt individuele coaching volgens de SaS-methodiek.
o Indien nodig bied je groepscoaching volgens de SaS-methodiek.
o Je draagt zorg voor een goede zorgverlening middels samenwerking met netwerk, andere zorgverleners en
collega’s.
o Je beoordeelt de ontwikkeling van de gestelde doelen en past hier je zorgverlening op aan.
Ondersteunende rol
o Voor je collega’s ben je een vraagbaak en sparringpartner .
o In het team draag je bij aan de verbetering van de kwaliteit.
o Samen met het team zorg je voor passende inhoudelijke en organisatorische uitvoering van de zorg.
o Je bent inzetbaar voor het inwerken en ondersteunen van Junior en Medior Coaches.
Verslaglegging en rapportage
o Je registreert en rapporteert over de geleverde zorg.
Acquisitie en promotie
o Je bent het visitekaartje en de ambassadeur van JuniorCare.
o Je houdt contact met samenwerkingspartners.

Functie-eisen
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimaal een op de functiegerichte pedagogische of agogische HBO-opleiding.
Kennis van sociaal agogische en pedagogische methodieken en technieken
In het bezit van een geldige registratie als jeugdzorgwerker bij SKJ of bereid deze aan te vragen
In het bezit van een Rijbewijs B en eigen auto
In staat om oplossings- en systeemgericht te werken
Relevante werkervaring met de problematieken en hulpvragen van de doelgroep met zorgzwaarte van
middelzwaar niveau
Je bent een enthousiaste volhouder, veerkrachtig, ondernemend en een motivator voor anderen met goede
mondelinge en schriftelijke vaardigheden
Beschikbaarheid in de middag- en avonduren en eens per maand, of eens per twee maanden bereid om de
weekendopvang te werken is een must gezien het karakter van het werk
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Wat bieden wij?
Het betreft een functie van gemiddeld 24 uur. Het salaris van deze functie is afhankelijk van opleiding en ervaring
ingeschaald in functieschaal 8 volgens CAO Jeugdzorg. Je werkt in een jong, gemotiveerd, zelfstandig team, waarin
je de kans zult krijgen je talenten optimaal in te zetten. Kennisdeling en kwaliteitsontwikkeling staan hoog in het
vaandel. Het contract betreft een contract van 11 maanden met uitzicht op verlenging bij gebleken goed functioneren.
Bij aanvang betreft het een contract met flexibele uren tot we na 3 maanden gezamenlijk een vast aantal uur zullen
vaststellen.

Informatie
Voor nadere informatie kun je je richten tot de personeelsadviseur, Nadine van Wezel. Telefoonnummer 013-7370166.
Voor meer informatie over JuniorCare kijk op www.juniorcare.nl

Sollicitatie
Je kunt je sollicitatie, bestaande uit motivatie, CV en registratienummer SKJ, tot uiterlijk 1 april richten aan Nadine van
Wezel, onder vermelding van ‘sollicitatie Medior Coach team Hart van Brabant’. Je kunt je sollicitatie sturen naar
personeelszaken@juniorcare.nl
Na sluitingsdatum van deze vacature zul je zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 2 weken, bericht krijgen over
jouw sollicitatie.
Voor wervingsbureaus en bemiddelaars: wij stellen geen prijs op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.
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