Ben jij de ervaren jeugdhulpverlener met een hart voor jongeren in de
leeftijd van 14-18 jaar? Wordt jij dan onze nieuwe collega?

Voor ons gezinshuis in Rotterdam zoeken we:

Pedagogisch begeleiders
24 en 32 uur per week
Jij bent een ervaren jeugdhulpverlener met een groot hart. Je weet structuur te bieden aan jongeren van 14-18
jaar en je weet op professionele wijze de hulp te bieden. Je begeleidt het de jongere bij het vertalen van het
plan van aanpak in concrete acties en je ondersteunt de inwonend professionals bij de uitvoering hiervan. Je
borgt de orthopedagogische situatie door het observeren van de groep, het onderkennen, interveniëren en
begeleiden van het groepsdynamisch proces en het opvoeden, begeleiden, stimuleren en activeren van
individuele jongeren. Last but not least: je deelt onze christelijke levensovertuiging.

Wat ga je doen
Als pedagogisch begeleider biedt je jongeren in de leeftijd van 14 tot 18 jaar begeleiding in het huis van Timon.
De jongeren kunnen om uiteenlopende redenen niet meer thuis wonen. Ze hebben vaak moeilijk gedrag. Je
bent samen met de inwonend jeugdzorg professionals verantwoordelijk voor de opvoeding en begeleiding van
de jongeren in de dagelijkse routine. Je volgt hun ontwikkeling, leert hun sociale vaardigheden en leert hen
prettig gedrag.
Als pedagogisch begeleider draai je mee in het rooster van de opvang van de jongeren 7 dagen in de week. Het
pedagogisch klimaat is zo gewoon mogelijk, de eigen normen en waarden van de inwonend professionals
bepalen mede de gang van zaken op de groep.

Verder beschik je over:
• Een relevante (pedagogische) opleiding, MBO of HBO;
• Een stabiele persoonlijkheid;
• Je kunt grenzen stellen en bent tegelijkertijd geduldig;
• Je hebt kennis van en inzicht in de relevante hulpverleningsmethodieken;
• Je bezit doorzettingsvermogen, creativiteit, stressbestendigheid en improvisatievermogen;
• Je hebt een activerende en interculturele werkwijze;
• Je hebt goede sociale en communicatieve vaardigheden;
• Je hebt het vermogen om te kunnen reflecteren en kunt daaruit leren;
• Je kunt je vinden in de visie en levensovertuiging van Timon. Je bent gemotiveerd om bij een christelijke
organisatie te werken.
Het overleggen van een verklaring omtrent gedrag is verplicht.

Ons aanbod
Een zelfstandige baan met veel eigen verantwoordelijkheid en een leuk team.
Je salaris is afhankelijk van relevante werkervaring. Het salaris is volgens de cao Jeugdzorg in schaal 7 en
bedraagt minimaal € 2.167,17 en kan oplopen tot maximaal € 3.097,21 bruto per maand bij een fulltime
dienstverband (36 uur). Verder heb je recht op een vakantietoeslag van 8%, een eindejaarsuitkering van 8,3%,
een pensioenregeling via PFZW en korting op verzekeringen.
Daarnaast kun je rekenen op:
• onregelmatigheidstoeslag;
• 200 verlofuren bij fulltime dienstverband.
Contact
Bij Timon werken we met een online sollicitatieformulier. Klik hier om naar het formulier te gaan en te
solliciteren! Stuur het sollicitatie formulier zo snel mogelijk in. Mochten wij een geschikte kandidaat vinden dan
zal de vacature sluiten. Wij moedigen je daarom aan om, wanneer je geinteresseerd bent, zo spoedig mogelijk
te reageren.
Voor vragen over deze functie kun je contact opnemen met Manfred Santing, HR Adviseur, 06 818 77 535.

Wie zijn wij?
Timon is een bevlogen organisatie met een geheel eigen benadering van de zorg. We richten ons al meer dan
30 jaar op zorg voor jongeren en jongvolwassenen 12 t/m 23 jaar en hun gezin. We ondersteunen jongeren bij
problemen met opgroeien op weg naar zelfstandigheid en volwassenheid en we bieden ouders hulp bij
opvoedproblemen. Onze motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of
ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Timon is
voornamelijk werkzaam in de grootstedelijke regio’s Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.
Gedreven door overtuiging
De motivatie en inspiratie van medewerkers van Timon is de christelijke levensovertuiging. Daarbij kan iedere
jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep doen op Timon. Hierbij
hebben we aandacht voor hun diversiteit.

