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P&O- Adviseur
Functie
Werklocatie
Minimum aantal uur
Maximum aantal uur
FWG- schaal
Gewenste opleiding
Gewenst opleidingsniveau
Aantal jaar gewenste ervaring
Tijdelijk dienstverband?
Zo ja, reden en duur

: I. Al-Laibie/ S. Alhasani
: Ambulante jeugdzorgmedewerker
: ambulant
: 12
: 36
: in overleg
: Social Work/ toegepaste psychologie of
vergelijkbaar
: HBO
: 0-5 jaar
: Ja, met zicht op vast dienstverband.
: 6 maanden

Werken bij Sagesse jeugdhulp betekent werken met een bijzondere mix van culturen.
Via een nagenoeg dekkend netwerk in de regio Zuid- Holland levert Sagesse
jeugdhulp ambulante zorg aan kinderen en gezinnen met een veelal niet westerse
achtergrond. Onze hulpverleners herkennen de problemen die voortkomen uit het
leven in een ‘ander land’ en spreken veelal de taal van de client . Als medewerker
combineer je professionaliteit, collegialiteit en culturele sensitiviteit met je
nieuwsgierigheid. Vanuit multidisciplinair en multicultureel samengestelde team wordt
begeleiding aan onze patiënten gegeven.
Functie omschrijving
Voor onze gezinnen in de regio Zuid Holland zoeken wij ambulante hulpverleners die
zich richten op begeleiding van kinderen en jeugdigen die vastlopen in hun
ontwikkelingsproces door diverse emotionele, gedrags- en ontwikkelingsproblematiek.
Daarnaast bied je begeleiding en hulp aan de ouders die kampen met
opvoedingsproblemen door opvoedingsverlegenheid of door eigen psychische en
psycho-sociale problematiek. Je hebt enkele ervaring in behandelingen en begeleiding
van problematiek bij een niet- Westerse doelgroep. Daarnaast ben je vertrouwd met de
culturele context die bij patiënten met een migratieachtergrond speelt.
Gezien de ambulante karakter van de functie beschik je over eigen vervoer.
Een hulpverlener bij Sagesse heeft een gevarieerde caseload. Zo bestaat de caseload
uit patiënten van diverse culturele achtergronden en evenzo variërende problematiek.
De werkzaamheden bestaan uit:
- onderzoek bij het kind/ jeugdige en het bijbehorende systeem;
- behandelingen/begeleiding van diverse problematiek bij het kind/ jeugdige en diens
gezin in een ambulante vorm;
- werken vanuit een multidisciplinair team met ruimte voor eigen specialistische
inbreng;
- netwerkcontacten opbouwen en onderhouden met ketenpartners en relevante
organisaties.
Functie- eisen:
- Afgeronde opleiding Social work/ toegepaste psychologie, of vergelijkbaar
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- gewenste behandelervaring binnen de jeugdhulpverlening
- Affiniteit met de doelgroep van Sagesse Jeugdhulp;
- Kennis van de sociale kaart en netwerken binnen regio Zuid- Holland;
- Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
- Beheers je bij voorkeur naast Nederlands ook een niet westerse taal bij voorkeur,
Turks, Arabisch
- Een proactieve houding, daar waar het gaat om zorg aan patiënten en in het
team. Je denkt mee over beleid en patiëntenzorg en durft je mening te uiten.
-Je bent een teamspeler en tevens zelfstandig functionerend.
Om in aanmerking te komen voor deze functie is een positieve Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG) vereist.
Wat kun je van ons verwachten?
Wij willen de beste zorg aan onze patiënten geven. Dit begint bij onze medewerkers
door het bieden van een professionele werkomgeving, gevarieerd werk, interessante
opleidingen en goede doorgroeimogelijkheden.
Interesse?
Voor inhoudelijke vragen of informatie over de vacature kun je contact opnemen met
mevrouw Iddia Al-Laibie, Psycholoog en manager bedrijfsvoering of Sally Alhasani,
psycholoog en manager Zorg. Bereikbaar via 010-3130941 of via info@sagessezorg.nl.

