Samen anders doen
JENS is een coöperatie van zorg- en welzijnsorganisatie. Vanaf 1 januari 2019 bieden wij preventieve en
ambulante jeugdhulp in de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal. We geloven in de gezamenlijke
verantwoordelijkheid om onze jongeren veilig en gezond te laten opgroeien, zodat zij hun talenten
kunnen ontwikkelen voor een fijne en stabiele toekomst.
Wij hebben meerdere vacatures voor:

Ambulant medewerker ROOTZ
deeltijd mogelijk
De ROOTZ-groepen worden aangeboden in Landgraaf en Heerlen. Werktijden zijn tussen 13.30 uur en
18.00 uur. Een combinatie met uren ambulante hulpverlening behoort tot de mogelijkheden.

Wat is ROOTZ?

ROOTZ is een onderdeel van JENS en richt zich op groepsbegeleiding en/of behandeling aan kinderen
en jongeren tussen de 4 – 18 jaar. Het gaat hierbij om jeugdigen die vanwege een stoornis of beperking
nu nog niet deel kunnen nemen aan het activiteitenaanbod in het voorliggend veld of reguliere
vrijetijdsaanbod.
Deze kinderen en jeugdigen hebben bijvoorbeeld moeite met het aangaan en onderhouden van sociale
contacten, omgaan met (spel)regels, grenzen stellen. In het groepsaanbod van ROOTZ leren ze
specifieke vaardigheden die ze ook oefenen in het dagelijks leven.

Werken voor JENS

Je krijgt de kans om mee te werken aan de transformatie van de jeugdzorg in Heerlen, Landgraaf en
Voerendaal volgens de kernwaarden van JENS: Samen, Anders, Doen. Dat doen we door te investeren
in preventie, eigen kracht, de-stigmatisering, de-medicalisering, normalisering en het vergroten van het
probleemoplossend vermogen van gezinnen en hun sociale netwerk.
Opgroeien in je eigen omgeving
Ieder kind en iedere jongere wil meedoen: in zijn buurt, met vrienden, op school en bij de
sportvereniging. Ook als daar hulp bij nodig is. Wij vinden dat ook deze kinderen en jongeren moeten
leren en spelen op de reguliere school, bij de kinderopvang, het peuterwerk en in hun eigen wijk of
buurt. Daarom organiseren wij begeleiding en behandeling zo veel mogelijk in de buurten en wijken.

Wie ben jij?







Teamspeler
Houdt van uitdagingen en veranderingen
Out-of-the-box denker
Goed met individuen en groepen
Bij voorkeur ervaring met kinderen en jongeren
Relevante opleiding op HBO-niveau, SJK geregistreerd

Praktische zaken




Als je voor JENS kiest, krijg je op basis van kennis en ervaring een contract bij één van de zeven
organisaties die samen de coöperatie vormen. Je wordt aangenomen op basis van de afspraken
die binnen die organisatie gelden. Denk daarbij aan selectieprocedure en (arbeids)voorwaarden.
Als je bij JENS wilt werken heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en een Verklaring
Functioneren en Onbesproken Gedrag van je vorige werkgever nodig. Ook kunnen we referenties
opvragen.
Afhankelijk van de hulpvraag, wordt van je verwacht dat je ook onregelmatige tijden werkt.

Ga jij de uitdaging aan?

Voor meer informatie over JENS, verwijzen we je naar: http://www.jenshelpt.nl.
Voor meer informatie over de functie en de geplande ontwikkelingen, kun je contact opnemen met
Maarten Lenaerts (gebiedsmanager) via 06-51791556.
Solliciteren kan via de website van Koraal: https://www.werkenbijkoraal.nl/vacatures/id=153770
Heb je interesse, dan zien we je reactie graag tegemoet vóór 28 februari 2020 aanstaande.

