VACATURE GEZINSSPECIALIST

Interim Teamleider voor 28 uur per week
Ben jij een ervaren teamleider die voor de komende maanden met een enthousiast team aan de slag
wil gaan voor de inwoners van Vlaardingen?
Neem dan direct contact op met GertJan Leideman, manager wijkteams 06 25096221.
Of kijk op de website http://wijkteamsvlaardingen.nl/ voor meer inspirerende informatie.

Minters is per 1 september 2018 op zoek naar een:
Gezinsspecialist in het Primair onderwijs (20u per week)
en Speciaal Basisonderwijs (12u per week) (m/v)
Minters is een belangrijke speler in de regio Nieuwe Waterweg Noord waar het gaat om het
vroegtijdig opsporen van kansen om de eigen kracht van burgers te vergroten en in het bieden van
laagdrempelige ondersteuning binnen het Sociaal Domein. Dat gebeurt onder andere in de wijken op
de scholen en bij huisartsenpraktijken. Minters versterkt de zelfredzaamheid van burgers, zodat er
geen of zo min mogelijk zwaardere of duurdere hulpverlening nodig is: niet problematiseren, maar
normaliseren. Minters gelooft in kwaliteit door transparantie en ondernemerschap. Minters streeft
ernaar om landelijk tot de meest professionele en ondernemende maatschappelijke dienstverleners te
behoren.
Doel van de functie
Vanuit de school leveren wij een bijdrage aan het voorkomen van gedragsproblemen door tegemoet
te komen aan de ontwikkelingsbehoefte van kinderen en aan het ondersteunen van school in het
betrekken van ouders en kinderen. We doen dit voor basisscholen, speciaal onderwijs en scholen
voor voortgezet onderwijs in Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Hoek van Holland en Maasland.
De gemeente voorziet in een basisaanbod van laagdrempelige opvoedhulp. Dit aanbod kan op maat
worden ingezet op de scholen. De gezinsspecialist voert hierover de regie en evalueert de inzet.
Aandachtsgebied
Hulpverleningstrajecten met leerlingen, systeemgericht werken, samenwerking met wijkteams en
andere hulpverlenende instanties. Voorlichting geven, trainingen geven, consult- en adviesfunctie, in
overleg met intern begeleider organiseren van coaching voor leerkrachten op relevante thema’s. Het
betreft ook een school voor speciaal basisonderwijs, dit betekent dat kennis en ervaring met de
doelgroep LVB noodzakelijk is.

Kennis en ervaring
 Minimaal HBO werk- en denkniveau;


Minimaal 3 jaar werkervaring, onder andere met de LVB doelgroep



Uitstekende communicatieve basisattitude en vaardigheden (gespreksvoering, conflicthantering,
uitdrukkingsvaardigheid); en aansluiten bij het niveau van de leerling en ouder(s)



Kennis van mogelijkheden om risicofactoren terug te dringen en met name beschermende
factoren te versterken;



Praktische vaardigheden op het gebied van psychosociale - en gedragsproblematiek van
leerlingen en ouders.



Kennis van en inzicht in de onderwijscontext:
o Opdracht, organisatie, cultuur en werkwijze van school, bestuur en SWV.







o Handelingsgericht adviseren en arrangeren.
Kennis van orthopedagogiek, ontwikkelingspsychologie en (sociale) geneeskunde (kennis van de
normale en afwijkende ontwikkeling van het kind, gezondheid en opvoedingsvraagstukken).
Tevens ervaring met de LVB doelgroep.
Herkennen signalen van mishandeling, kennis van de Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling.
Globaal inzicht in het totale werkveld van jeugdhulp (JGZ, GGZ, JBRR enzovoort).
Kennis van relevante wetgeving en veranderingen daarin.

Attitude gezinsspecialist
 Respectvol met oog voor mogelijkheden en kracht in school en gezin.
 Waar mogelijk, gericht op versterking van de opvoeding van ouders en andere opvoeders in de
omgeving van het kind (en niet op ‘overnemen’ daarvan),
 Proactief, oplossingsgericht, slagvaardig en servicegericht.
 Constructief in houding ten opzichte van bijdrage van andere beroepen en/of disciplines.
 Onafhankelijk van het instellingsbelang van aanbieders van hulp en ondersteuning.
Wij bieden
Een functie van 32 uur en een salaris dat past bij de functie, afhankelijk van de opleiding en ervaring
en volgens de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.
Meer weten of direct solliciteren
Heb je belangstelling in deze vacature en voldoe je aan de functie-eisen, solliciteer dan door je
motivatiebrief en CV te mailen naar mevrouw Adriane Polman (adriane.polman@minters.nl). De
sluitingsdatum van de vacature is woensdag 11 juli 2018. Een eventueel eerste gesprek met Marjan
de Waart, manager Gezinsspecialisten en Willy Mohr, teamleider Gezinsspecialisten, vindt plaats op
maandag 16 juli of dinsdag 17 juli 2018.
Voor meer informatie over het werkgebied van Minters en deze functie zie www.minters.nl

