Functieomschrijving Gedragswetenschapper
Werk jij graag op alle niveaus mee aan goede zorg en ondersteuning aan jongeren en
jongvolwassenen en hun gezin? En heb je de skills om anderen te coachen en te inspireren?
Lees hieronder meer over onze actuele vacature gedragswetenschapper in de Jeugdzorg in
Almere/Amersfoort en omgeving.
Als gedragswetenschapper ben je onderdeel van het jeugdteam en ben je specialist op het
gebied van complexe jeugdproblematiek en ben je ook beschikbaar voor vragen bij
volwassenen. Je toetst de zorgaanvragen aan de hand van juridische juistheid, doelmatigheid
en motivatie.
Daarnaast ben je o.a. verantwoordelijk voor het vakinhoudelijk ondersteunen, adviseren en
coachen van de ambulant begeleiders bij kernbeslissingen. Vanuit de rol van
gedragswetenschapper denk je mee over de ontwikkeling van de kinderen, de ernst van de
problemen en het inschatten van de veiligheid binnen een gezin. Als expert heb je zicht op het
jeugdaanbod en geef je vanuit je praktijkervaring input aan het management over de kwaliteit
en efficiency van jeugdvoorzieningen.
En verder...
•
•
•
•

Draag jij de verantwoordelijkheid voor het opstellen van ondersteuningsplannen;
Neem je deel aan het multidisciplinair overleg;
Bevorder je de deskundigheid van medewerkers;
Ben je de verbindende factor voor zowel interne als externe partijen.

Functie-eisen
Als gedragswetenschapper ben je in staat oplossingsgericht te denken. Je hebt een verbindende
functie en bent in staat het sociale netwerk van het gezin aan te spreken. Daarnaast ben je
communicatief vaardig en analytisch ingesteld. Collega's krijgen extra energie van jouw
motiverende manier van coaching.
•
•
•
•
•
•

Je hebt een masteropleiding in orthopedagogiek of psychologie afgerond;
Je bent in het bezit van een SKJ of BIG registratie;
Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als gedragswetenschapper binnen de
jeugdhulpverlening;
Je hebt je rijbewijs;
Je hebt kennis en ervaring met methodisch werken zoals Signs of Safety;
Je bent daadkrachtig en toe aan een volgende stap.

Bedrijfsprofiel
Het bieden van ondersteuning staat bij ons gelijk aan ambitie en optimisme ook als het soms
niet gaat zoals je als ouder/opvoeder/ jeugdige zou willen. Je kunt elk moment een nieuw en fris
begin maken vanuit eigen kracht en ondersteuning.

Vanuit Sipi kunnen wij jouw zekerheid aanbieden met afwisseling. Daarnaast krijg je volop
ontwikkelingsmogelijkheden aangeboden en werk je nooit alleen. We geloven in
samenwerking, ontwikkeling en kennis delen met andere collega's.
Wie bieden:
•
•

Een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Leuke collega’s

Interesse?
Mail je c.v. en beschikbaarheid zo snel mogelijk naar Aziza Salama, aziza@s-ipi.nl.

