Vacature
Jeugdprofessional kompas
32-36uur

Hai-5 is op zoek naar?
Een jeugdprofessional voor groepsbegeleiding/behandeling van jeugdigen die om verschillende redenen
niet meer naar school kunnen, dit in combinatie met individuele begeleidingen en schoolbegeleidingen.
Wie is Hai-5 en Kompas?
Iedere jeugdige heeft recht op een onbezorgde glimlach. Als medewerkers van hai-5 werken wij samen
met de jeugdige, ouders/verzorgers, het gezin en het netwerk van mensen en organisaties, rondom de
jeugdige, keihard aan deze onbezorgde glimlach. Iedere dag opnieuw. Zodat ‘onze’ jeugdigen in een
veilige en gezonde omgeving kunnen opgroeien in zijn of haar eigen kracht. En met zijn eigen
mogelijkheden kan uitgroeien tot een mooi en betekenisvol mens.
Kompas is er voor die jeugdigen (vanaf 4 jaar) die op basis van gedrag uitvallen bij zowel het reguliere als
het speciaal onderwijs. In overleg met de jeugdige zelf, de ouders/verzorgers, betrokken hulpverleners
én de school wordt gezocht naar een passende begeleiding/behandeling, waarin onderwijs een
belangrijk element is. Op Hai-5-locatie Bemelergrubbe wordt met de jeugdige gewerkt aan onderwijs op
basis van didactiek, maar met heel veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de
jeugdige. Dit kan zowel op individuele basis als in kleine groepjes. Voor de sociaal-emotionele
component werken wij samen met zorgprofessionals van Plinthos. Ook is er intensief contact met de
leerplichtambtenaar, de school van herkomst, ouders, zorgketenpartners, het gemeentelijke team jeugd
en eventueel betrokken gecertificeerde instellingen. Want uitgangspunt van Kompas is de jeugdige
handvatten aan te reiken, zodat hij na de Kompasperiode weer gewoon terug naar school kan.
https://hai-5.nl/

Wat houdt de functie in?
Als jeugdprofessional binnen kompas werk je met jeugdigen individueel of in kleine groepjes aan de
gestelde doelen. Alle pedagogisch medewerkers hebben ook een verantwoordelijkheid als mentor van
jeugdigen. Als mentor heb je een actieve rol binnen het RTO en knooppunt en zorg je ervoor dat
behandelingsafspraken van Plinthos vertaald worden naar het programma binnen Kompas en draag je
daar ook je verantwoordelijkheid in. Het begeleiden van de jeugdigen naar school en daar ondersteunen
(school begeleiding/ambulant) is ook onderdeel van je taken .
Jouw profiel
❖ Je beschikt over een afgeronde opleiding HBO opleiding en SKJ registratie;
❖ Je vindt het een uitdaging om in een dynamische omgeving te werken waarbij je steeds je
grenzen verlegt en streeft naar continue verbetering;
❖ Je staat stevig in je schoenen, je bent besluitvaardig, je staat open voor feedback;
❖ Je hebt enige kennis van onderwijs en/of regelgeving op dat gebied;
❖ Je hebt actuele kennis van de doelgroep; Je kunt je inleven, denkt in kansen en uitdagingen en
vertrekt vanuit de mogelijkheden van de jeugdige en zijn systeem;
❖ Ten slotte herken jij je in de volgende eigenschappen: oprecht, zelfstandig, flexibel, integer en
verbindend.
❖ Je hebt een groot zelf organiserend vermogen.
❖ Een onderwijs bevoegdheid is zeker fijn meegenomen maar geen must.
Wat bieden wij jou?
Een uitdagende functie met ruimte voor innovatie, ontwikkeling en groei in een ambitieuze,
zelforganiserende omgeving. Het betreft een tijdelijk contract waarbij de duur onderling wordt
afgestemd met het vooruitzicht op een vaste aanstelling. Inschaling is afhankelijk van opleiding en
ervaring. De CAO Sociaal werk is van toepassing op deze functie.
Heb je 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. naar kim.froidmont@Hai-5.nl. Met de
sollicitanten wordt een persoonlijke afspraak gemaakt na 5-8-2022
https://hai-5.nl/aanbod-voor-professionals/
Sollicitaties@hai-5.nl

