Samen anders doen

JENS biedt vanaf 1 januari 2019 in opdracht van de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal
preventieve en ambulante jeugdhulp. JENS is een coöperatie van 7 zorg- en welzijnsorganisaties:
Alcander, Koraal, MeanderGroep, Mondriaan, Radar, Kracht in Zorg en XONAR. Daarnaast werken wij
samen met ruim 60 andere aanbieders. Deze organisaties werken allemaal onder de noemer JENS. Wij
vullen elkaar aan en bundelen onze expertise in de ondersteuning, hulp en behandeling aan jeugdigen
en hun gezinnen.
We geloven in de gezamenlijke verantwoordelijkheid om onze kinderen veilig en gezond te laten
opgroeien, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen voor een fijne en stabiele toekomst. Daarom
werken wij samen met de kinderen en jongeren, hun ouders, buurt en school. Wij ondersteunen en
helpen jeugdigen zoveel mogelijk in de eigen omgeving om problemen snel te signaleren en duurzame
oplossingen te realiseren. Als dat nodig is, bieden wij ambulante begeleiding, behandeling en
diagnostiek, dichtbij en integraal. Onze hulp is zo licht en gewoon als mogelijk maar direct intensief
indien nodig. Het motto van JENS is: ‘Samen anders doen’. Daarom zoeken wij de verbinding met
organisaties en belanghebbenden in de buurt. De kernwaarden van JENS zijn: speels, eigenwijs en stoer.
Wij hebben een vacature voor:

Ambulant hulpverlener
24-36u

Je werkt integraal en dat betekent dat je met veel verschillende problematieken in aanraking komt. Dit
maakt je werk divers en uitdagend.
Als ambulant hulverlener wordt je ingezet in verschillende werkgebieden van JENS met als
moederorganisatie XONAR. Inhoudelijk ben je verantwoordelijk voor vraagstukken die spelen in
gezinnen. Samen maak je een multidisciplinair plan van aanpak en voer je dit uit. Door jouw
pedagogische kennis en uitstekende communicatieve vaardigheden weet jij de kinderen/jongeren (0 tot
18 jaar), het gezin en het systeem te versterken en resultaten te boeken.
De functie van ambulant hulpverlener is grotendeels solistisch. Dit betekent dat je zelfstandig te werk
gaat en veel alleen op pad bent maar het betekent ook dat je collega’s weet te vinden om te kunnen
sparren over casuïstiek en een luisterend ook kunt bieden als dit nodig is. Naast de coördinatoren
zorg zijn er gedragswetenschappers die op inhoudelijk vlak mee kunnen denken en je kunnen coachen
en adviseren. Door overleggen in teamvorm, intervisiesessies, teamuitjes, en één-op-één gesprekken
met collega’s heerst er, ondanks de solistische aard van de functie, toch echt een teamgevoel!
In deze functie bieden wij jou de zekerheden en ontwikkelingsmogelijkheden vanuit XONAR maar ook
veel ruimte en vrijheid om te pionieren in het nog jonge samenwerkingsverband: JENS. Dit biedt jou veel
vrijheden om het verschil te kunnen maken. Jij neemt de regie en bent sterk in netwerken en out of the
box denken

Wat verwachten we van elkaar?

Ben jij de hulpverlener die ons gaat versterken en beschik jij over:
•
•
•
•
•

HBO-opleiding in de richting van Pedagogiek, orthopedagogiek, Social Work of gelijkaardig?
SKJ-registratie?
Passie voor de jeugdhulpverlening?
Aantal jaren aantoonbare werkervaring als ambulant hulpverlener?
Een ondernemend karakter en pioniersgevoel?

Werken binnen XONAR iets voor jou? De voordelen op een rijtje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Goed salaris: schaal 9 cao Jeugdzorg;
Budget om samen leuke dingen te doen met je team;
8% vakantietoeslag, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een goede pensioenregeling;
Tegemoetkoming in de zorgkosten;
Uitgebreid aanbod bedrijfsfitness en een fietsplan;
Veel ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden.

In eerste instantie krijg je een contract voor de duur van één jaar. Onze intentie is om na één jaar
jouw contract om te zetten naar vast contract. De contracturen zijn door jou zelf te bepalen met een
minimum van 24 en een maximum van 36 uur

Durf jij de uitdaging aan?

Wil je eerst meer weten over JENS? Kijk dan op onze website http://www.jenshelpt.nl. Voor meer
informatie over de moederorganisaties en de vacatures voor JENS verwijzen we je naar de website van
de verschillende moederorganisaties.

Solliciteren
Solliciteer hier:

Ambulant hulpverlener JENS - XONAR (recruitee.com)

