
 

Vacature Pedagogisch medewerker 

Leefhuis en Wonen 

28 - 36 uur 

 

 
 

Onze organisatie 

 

Op elk gezicht een onbezorgde glimlach. Dat is waar we voor staan. Samen, met de jeugdige, zijn gezin, 

Hai 5 en de omgeving gaan we op weg naar deze onbezorgde glimlach. Hai 5 is een jeugdhulp 

organisatie die handvatten biedt aan jeugdige om zelf deze weg te bewandelen en zich naar vermogen 

te ontwikkelen. Vanuit eigen kracht en mogelijkheden kiest de jeugdige zijn eigen route. Hai -5 

ondersteunt, faciliteert en stimuleert de jeugdige hierbij. Het ultieme doel van ons is het creëren van 

een situatie waar elke jeugdige/ouder/verzorger ondersteunt door zijn eigen omgeving op weg kan gaan 

naar een onbezorgde glimlach, waarbij wij uiteindelijk overbodig zijn.  

Wij zijn een waardevolle, verbindende en betrouwbare partner voor alle ouders/verzorgers, gemeenten, 

onderwijsinstellingen en andere ketenpartners.  

Voor medewerkers vormen wij een dynamische omgeving die je uitdaagt om je kennis, vaardigheden en 

ervaring in te zetten. Wij stimuleren durf, kansen pakken vanuit vertrouwen en geven ruimte aan je 

eigen ontwikkeling.   

 

 

 



De functie 

Wij zoeken voor onze beide woonlocaties versterking. Het team wonen bestaat uit een  Leefhuis, locatie 

Amby (Maastricht) en nieuwe te openen locatie wonen (Berg en Terblijt) 

In het leefhuis midden in de wijk Amby wonen 6 jeugdigen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar. In onze 

nieuwe te openen locatie wonen in Berg en Terblijt, medio maart 2022 komen jeugdigen in de leeftijd 

van 4 t/m 18 jaar te wonen. De jeugdigen zijn allen schoolgaand en nemen zo veel mogelijk deel in de 

maatschappij. Hierbij kun je denken aan een baantje en of andere vrijetijdsinvulling. We werken 

intensief samen met ouders/verzorgers en  onze vaste behandelpartner Plinthos en diverse andere 

betrokken partners om ons heen. We bieden onze jeugdigen een warme, liefdevolle omgeving waarin jij 

zorgt voor de begeleiding dag en nacht. Elke dag is anders en vraagt van jou veerkracht, flexibiliteit en 

doet een groot appél op je sensitiviteit, expertise en creatief denken. 

 

Jouw profiel 

❖ Je beschikt over een afgeronde opleiding of verwacht binnenkort af te studeren,  minimaal op 

HBO niveau en SKJ registratie, Ook zijn er mogelijkheden voor geschikte MBO 4 kandidaten. 

❖ Je vindt het een uitdaging om in dynamische omgeving te werken waarbij je steeds je grenzen 

verlegt en streeft naar continue verbetering;  

❖ Je hebt actuele kennis van de doelgroep; Je kunt je inleven, denkt in kansen en uitdagingen  en 

vertrekt vanuit de mogelijkheden van de jeugdige. 

❖ Je hebt een hands on mentaliteit, je bent leergierig instelling en je weet van aanpakken.  

❖ Je kunt jezelf kwetsbaar opstellen, je vraagt om feedback en je kunt feedback geven.  

❖ Je kunt zelfstandig  en in teamverband werken.  

❖ Je bent stressbestendig en denkt een oplossingen en mogelijkheden. 

❖ Je stelt het belang van de cliënt centraal.  

❖ Je hebt affiniteit met systemisch werken. 

❖ Je bent in staat structuur te bieden hebt oog voor een positief leefklimaat van onze jongeren.  

❖ Je kunt creatieve oplossingen bieden voor situaties waarmee je te maken krijgt.  

❖ Je bent je ervan bewust dat het werk soms best uitdagend en intensief kan zijn. 

❖ Je werkt in onregelmatige diensten, slaapdienst,  het leefhuis en onze nieuwe locatie wonen is 

een 24/7 voorziening. 

❖ Ten slotte herken jij je in de volgende eigenschappen: oprecht, zelfstandig, flexibel, integer en 

verbindend. 

 

Ons aanbod 

Een uitdagende functie met ruimte voor innovatie, ontwikkeling en groei in een ambitieuze omgeving. 

Het betreft een tijdelijke contract voor minimaal 28-36 uur. Inschaling is afhankelijk van opleiding en 

ervaring.  

Belangstelling 

Kom jij mee richting geven? Herken jij je aan het voorgaande profiel en wil je ons team komen 

versterken, stuur dan je schriftelijke motivatie met C.V. vóór 15-2-2022 naar r.voncken@hai-5.nl 


