De organisatie
XONAR biedt hulp bij opgroei- en opvoedproblemen aan kinderen, jongeren en hun gezinnen. Ook
vrouwen die in moeilijkheden verkeren of slachtoffer zijn van huiselijk geweld kunnen bij ons
terecht voor hulp en ondersteuning, evenals (aanstaande) tienermoeders. Verder bieden wij
opvang en begeleiding aan alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Wij hebben zo’n dertig
locaties, verspreid over het zuiden van Limburg en we werken samen met ruim vijfhonderd
pleeggezinnen.
Voor de afdeling zelfstandigheidstraining zijn wij op zoek naar een

medewerker in de functie van:

Jeugdzorgwerker Residentieel (M/V)
27 uur per week

De afdeling/de behandelgroep
Zelfstandigheidstraining is een residentiële woonvorm voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 18
jaar. Iedere jongere kan maximaal 5 maanden in een kamertrainingspand wonen waarin hij zijn
portfolio rondom praktische vaardigheden dient te vullen en dan doorstroomt naar een zelfstandige
kamer. Alle jongeren hebben vanaf de start van het traject een ambulant medewerker die de
jongere ook volgt bij het zelfstandig bewonen van een kamer.
De functie
De jeugdzorgwerker draagt samen met een collega zelfstandig zorg voor de dagelijkse individuele
begeleiding van 5 jongeren gericht op vergroting van autonomie en/of toewerken naar zelfstandig
wonen. Vanuit het opgestelde hulpverleningsplan, geeft de jeugdzorgwerker ondersteuning,
begeleiding en sturing aan de jongere en de individuele leerpunten van de jongere. Gezien de
hulpvorm zoeken we met voorkeur een man-vrouw combinatie, in deze vacature wordt daarom
voornamelijk gezocht naar een man.
Profielschets
Wij zoeken een enthousiaste collega die:

Beschikt over aan afgeronde HBO opleiding op pedagogisch gebied.

SKJ-geregistreerd jeugdzorgwerker is.

Kennis heeft van competentiegericht werken.

Kennis heeft van motiverende gespreksvoering.

Praktische kennis heeft van gedragsproblematieken.

De missie en visie van XONAR met enthousiasme uitdraagt.
De juiste kandidaat beschikt over de volgende competenties

Uitstekende communicatieve vaardigheden.

Goede sociale vaardigheden om methodisch te kunnen werken voor het bieden van de juiste
begeleiding aan de jeugdigen en het kunnen omgaan met tegengestelde belangen en
loyaliteiten.

Activerend, intercultureel en klantgericht kan werken.

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden een arbeidsvoorwaardenpakket conform de cao Jeugdzorgcontract. Deze functie wordt
gesalarieerd in schaal 8 (fulltime bruto per maand tussen € 2265,62 en € 3364,43).
Werklocatie
Maastricht, Sittard, Kerkrade.
Interesse
Reageren kan vóór 30 mei via sollicitatie@xonar.nl o.v.v. vacaturenummer 18-19.
Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op maandag 4 juni in de middag. Voor meer informatie
over de functie kunt u contact opnemen met de teamcoach Marcel van Diesen via 06-83252581.

