Vacature Medewerker Procesbewaking

Al meer dan 12 jaar biedt JuniorCare begeleiding, training, observatie en tijdelijk verblijf voor kinderen, jongeren en
gezinnen die bijvoorbeeld te maken hebben met Autisme spectrumstoornis, een (lichte) verstandelijke beperking of
ontwikkelingsvragen.
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. Vanaf 2018 zal JuniorCare zich ook gaan richten op handelingsgerichte diagnostiek en laag-intensieve
kortdurende behandeling.
Maatwerk, Systeem, Ontwikkelingen, Transparant, Naast – Samen 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 (Persoons Gebonden
Budget) binnen de kaders van de Jeugdwet.
Wij zoeken
Een gedreven en deskundige medewerker die in nauwe samenwerking met een directe collega onze coaches intensief
coacht door op het gebied van procesbewaking. JuniorCare werkt met de zelfontwikkelde theoretisch onderbouwde
werkwijze ‘Samen aan de Slag’ (SaS). Deze werkwijze wordt gekenmerkt door ontwikkelingsgericht werken en zorg
op maat. Er wordt intensief aandacht besteed aan de inzicht gevende en gedrag veranderende fase in een zorgtraject.
Vanuit jouw rol ben je verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de werkwijze binnen JuniorCare, stimuleer je
onze coaches procesmatig te denken en de zorgtrajecten zo efficiënt mogelijk in te delen. Je bent nauw betrokken bij
het inwerkproces en het functioneren van de coaches. Je signaleert tijdig welke interventies medewerkers nodig
hebben om te blijven voldoen aan het functieprofiel wat JuniorCare van haar medewerkers verwacht.
Inhoud van de functie
Uitvoerende rol
• Je geeft mede vorm aan de inhoud van professioneel handelen
• Je geeft vorm aan de inhoud van procesbewaking in relatie tot de zorgtrajecten
• Je bent verantwoordelijk voor het inwerken van nieuwe medewerkers
• Je organiseert periodiek (bij)scholingsbijeenkomsten voor de medewerkers van JuniorCare
• Je draagt zorg voor de doorontwikkeling en kwaliteitsborging van de methodieken van JuniorCare
Signalerende en interveniërende rol
• Je signaleert onregelmatigheden in de procesbewaking op individueel en procesniveau
• Je zet interventies uit passend bij de vraag en doorontwikkeling van de methodieken
• Je coördineert de kwaliteitsborging rondom de uitvoering van de zorg (werkwijze, methodiek,
kennisverrijking)
Verslaglegging en rapportage
• Je registreert en rapporteert over de zorgtrajecten op procesbewakingsniveau
• Je toetst effecten van de ingezette methodieken en doet hierover verslag bij de manager Zorg en Beleid.
Functie-eisen
• Minimaal een afgeronde pedagogische of agogische HBO-opleiding.
• Ruime kennis van de in te zetten methodieken in de (jeugd)zorg
• In staat om procesmatig en stapsgewijs te interveniëren
• Affiniteit met de doelgroep en (jeugd)zorg
• In het bezit van een Rijbewijs B en beschikking over een auto
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Wat bieden wij?
Het betreft een functie van +/- 8 uur en is gepositioneerd onder de verantwoordelijkheid van de manager zorg en
beleid. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en zal worden ingeschaald conform 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 voor bepaalde tijd
met uitzicht op verlenging bij gebleken geschiktheid en gelijkblijvende omstandigheden.
Informatie
Voor nadere informatie kun je je richten tot de personeelsadviseur Nadine van Wezel. Telefoonnummer 0137370166. Voor meer informatie over JuniorCare kijk op www.juniorcare.nl
Sollicitatie
Je kunt je sollicitatie, bestaande uit motivatie en CV, richten aan Nadine van Wezel, onder vermelding van ‘sollicitatie
procesbewaking JuniorCare. Je kunt je sollicitatie vóór 19 maart 2018 sturen naar personeelszaken@juniorcare.nl
Voor wervingsbureaus en bemiddelaars: wij stellen geen prijs op acquisitie naar aanleiding van deze vacature.
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