Wie zijn wij?
Passie voor Jeugd en Gezin is een groeiende en dynamische organisatie die hulpverlening biedt in
de regio's Oost Veluwe - Midden IJssel, IJsselland, Noord-Veluwe en de Achterhoek.
Wij bieden, op basis van maatwerk, ambulante hulpverlening aan kwetsbare gezinnen die het
(tijdelijk) niet op eigen kracht redden.
Binnen PJG zijn breed geschoolde gezinscoaches en gedragsdeskundigen vertegenwoordigd in
een team. Vanuit een regionaal georganiseerd team wordt er ingezet op het outreachend
begeleiden van gezinnen met complexe problematiek. De gezinscoaches werken systeemgericht,
daarbij werkt PJG nauw samen met ketenpartners zoals centra voor Jeugd en Gezin, sociale
wijkteams, scholen, revalidatiecentra en organisaties op gebied van Jeugdbescherming en
Jeugdreclassering.
PJG, Passie voor Jeugd en Gezin, zoekt vanwege groei en ontwikkeling een gedreven,
gepassioneerde en enthousiaste

Gedragswetenschapper (24 uur)
standplaats Zwolle
Als gedragswetenschapper geef je richting aan de inhoudelijke missie en visie van de organisatie;
bewaak je de kwaliteit van de hulpverlening; ondersteun en adviseer je gezinscoaches en andere
disciplines; ben je een reflectiepunt en een inhoudelijke vraagbaak; draag je bij aan
deskundigheidsbevordering, team- en organisatieontwikkeling.
Wat vragen wij?
• Een afgeronde academische opleiding op het gebied van (ontwikkelings-) psychologie of
orthopedagogiek;
• Een registratie in het beroepsregister;
• Ervaring binnen de jeugdhulpverlening en complexe problematiek (o.a. multiproblem, LVB
en NAH);
• Proactieve en innovatieve instelling;
• Competenties: klantgericht, samenwerken, coachen, flexibel, zelfstandig en besluitvaardig.
Wat bieden wij?
• Salaris conform cao Jeugdzorg, schaal 11.
• Dienstverband voor 1 jaar met intentie tot verlenging.
• Goede arbeidsvoorwaarden.
• Inspirerende werkomgeving.
Wil je meer informatie?
Voor inhoudelijke informatie: neem contact op met Danique van ’t Wout, orthopedagoog, 0657161282. Voor informatie over de organisatie: neem contact op met Karin Arends, staffunctionaris
kwaliteit 06-13968651. Of kijk op www.pjg.nu
Enthousiast geraakt?
Stuur dan vóór 1 mei een brief met CV naar PJG via sollicitatie@pjg.nu
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

