Chavah is een leef-/leerhuis voor jonge moeders in Groningen. We bieden 12
woonplekken met begeleiding aan jonge moeders tot 23 jaar en ook ambulante
begeleiding. We leveren hierbij maatwerk. We maken gebruik van de motivatie en
talenten van onze bewoners en van onze medewerkers (zowel beroepskrachten als
vrijwilligers). Chavah heeft een franchisecontract met Siriz.
Vanwege uitbreiding zijn we op zoek naar een

basispsycholoog of basis(ortho)pedagoog (m/v)
locatie Groningen
16-20 uur per week
Functieprofiel
De gedragswetenschapper draagt bij aan het realiseren van de doelstelling van de
organisatie door het inhoudelijk aansturen van de uitvoerende hulpverleners bij de
begeleiding van cliënten. Daarnaast behoren methodiekontwikkeling en
deskundigheidsbevordering tot de taken.
Van de gedragswetenschapper wordt verwacht dat hij/zij de uitvoerend hulpverleners op
een vakinhoudelijke wijze ondersteunt, adviseert en coacht ten aanzien van
kernbeslissingen en het handelingsplan, zodanig dat zij adequaat in staat worden gesteld
om de cliënt/het gezinssysteem te begeleiden. Tevens bevordert de
gedragswetenschapper de deskundigheid op het specifieke taakgebied “krachtgericht
werken”. Dit alles in afstemming met de directie.
De gedragswetenschapper levert gevraagd en ongevraagd een concrete bijdrage aan
beleids- en methodiekontwikkeling, onderzoek en goede communicatieprocessen.
Hij/zij onderhoudt de voor de functie relevante samenwerkingsverbanden of gaat deze
aan. Hij/zij weet te signaleren wanneer de veiligheid in het gedrang is en weet de juiste
paden binnen de gemeenten te bewandelen.
De werkzaamheden kenmerken zich door inhoudelijke verantwoordelijkheid vanuit
zelfstandig en professioneel handelen.

Je draait mee in achterwachtdiensten, waarbij je telefonisch bereikbaar en oproepbaar bent bij
calamiteiten. Het kan incidenteel voorkomen dat je ’s avonds en in het weekend werkt.

Wat vragen wij?
·

Het van harte onderschrijven van de visie en missie van Chavah.

·

Affiniteit met de doelgroep.

·

Afgeronde universitaire opleiding psychologie of orthopedagogiek.

·

Aantal jaren ervaring in soortgelijke functie is een pre.

·

SKJ-registratie, NIP- en/of NVO-registratie.

·

Kennis van (erkende) therapeutische (crisis)interventies, behandelmethoden en
systemisch werken.

·

Kennis van gedragsproblemen en –stoornissen, trauma en hechting.

·

Kennis van het jeugdzorgsysteem en de sociale kaart.

·

Ervaring in het verrichten van onderzoek en specialistische behandeling van
gezinssystemen.

·

Een stevig karakter, kan met veranderingen en uitdagingen om gaan en is
stressbestendig.

·

Zelfstandigheid en een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

·

Samenwerkingskwaliteiten en onderhandelingsvaardigheden, zodat belangrijke
beslissingen in goed overleg worden genomen.

Wat hebben wij te bieden?
Chavah biedt een contract voor een jaar met de intentie het contract om te zetten naar
onbepaalde duur. Het betreft hier een functie voor 16-20 uur per week. De
arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Sociaal Werk.
We zijn een jonge en groeiende organisatie. Je werkt in het Leef-/Leerhuis nauw samen
met 12 betrokken collega’s en een enthousiast vrijwilligersteam. We hebben korte lijntjes
met elkaar en onze bewoners. Dit is ook onze kracht.
Een uitdagende job met veel afwisseling in het werk.
Informatie en sollicitatie

Nadere informatie over deze functie is te verkrijgen bij Agnes Venema,
Directie van Chavah. Tel: 06-822 53 687
Je sollicitatie kun je richten aan Chavah, t.a.v. A.Venema, per e-mail naar: a.venema@chavah.nl.
Sluitingsdatum: 23 juni 2022
Sollicitatiegesprekken zijn gepland op:
Eerste ronde: 27 juni 2022

Tweede ronde: 5 juli 2022

