Wie zijn wij?
Passie voor Jeugd en Gezin is een jonge, groeiende organisatie die hulpverlening biedt binnen ruim
20 gemeenten in de regio's Oost Veluwe - Midden IJssel, IJsselland en de Achterhoek. Wij bieden
vanuit visie specialistische ambulante hulpverlening aan kwetsbare gezinnen die het (tijdelijk) niet op
eigen kracht redden.
Bij PJG zijn breed geschoolde, ambulant hulpverleners (gezinscoaches) en gedragsdeskundige
ondersteuning (Orthopedagoog, GZ psycholoog) vertegenwoordigd in een team, dichtbij het gezin. Dit
regionaal georganiseerde team zet vraaggericht in op het outreachend begeleiden van gezinnen met
complexe problematiek. De gezinscoaches werken systeemgericht en richten zich op versterken van
het netwerk waardoor de zelfredzaamheid wordt vergroot. Daarbij werken we nauw samen met
ketenpartners zoals CJG's, sociale wijkteams, scholen, revalidatiecentra, organisaties op gebied van
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.
Wij zoeken?
Vanwege groei en ontwikkeling van de organisatie zoeken wij een gedreven en enthousiaste

Gezinscoach (24-32 uur)
De gezinscoach stelt samen met gezin een plan op. Je draagt zorg voor een veilig leefklimaat binnen
het gezin. Je coördineert de zorg rond het gezin, je beheert cliëntendossiers, hebt registrerende- en
administrerende taken en bied waar nodig praktische hulp. Je werkt nauw samen met je duo collega.
Wat we van jou verwachten?
• Een afgeronde relevante HBO opleiding (zoals MWD/Pedagogiek/Social Work).
• In het bezit van een SKJ registratie.
• Je kunt systeemgericht werken en bent in staat om te sturen op de veiligheid binnen een
gezin.
• Je hebt kennis van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
• Je kunt goed samenwerken met collega’s en ketenpartners.
• Je bent in staat om tijdig in te spelen en te handelen bij uiteenlopende (crisis)situaties.
• Je staat sterk in je schoenen en hebt lef.
• Je kunt je verbinden aan de missie en de visie van PJG.
• Je bent stressbestendig, flexibel en neemt verantwoordelijkheid.
• Je bent in bezit van een rijbewijs en eigen auto.
Ons aanbod
• Een goed salaris, afhankelijk van ervaring tussen € 2414,50 en € 3606,18 op basis van 36 uur
cao Jeugdzorg, schaal 9 Jeugdzorgwerker B.
• Diverse secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals eindejaarsuitkering, bedrijfsactiviteiten.
• De werkuren zijn in overleg flexibel in te richten.
• Ruim aanbod aan opleiding, training en coaching.
• Een tijdelijke aanstelling van 1 jaar, met intentie tot verlening.
Informatie
Voor meer informatie kun je op contact opnemen met Karin van Ophem, staffunctionaris kwaliteit tel:
088-5131897 of Myriam Meutgeert, gezinscoach / intaker op tel:06-13967987 of neem een kijkje op
onze site: www.pjg.nu. Wij vragen bij indiensttreding om een verklaring omtrent gedrag.
Geïnteresseerd?
Stuur dan je brief en cv naar: b.vanderleer@pjg.nu

