Begeleider jeugd binnen Tobas Jeugdhulp

Bij Tobas Jeugdhulp bieden wij verblijf aan jeugdigen in de vorm van
leefgroepen en kamertraining. Onze locaties zijn gevestigd in
Brunssum, Geleen, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf.
Alles draait bij ons om de jeugdigen. Zij zijn de moeite waard en
mogen gezien worden. Ieder kind is anders en voor ieder individu
zoeken we een passende oplossing. Wij begeleiden jeugdigen vanaf
basisschoolleeftijd tot zelfstandigheid, als het niet mogelijk is dat zij
eerder terugkeren naar hun thuissituatie. Als ze vanuit Tobas
uitstromen naar zelfstandigheid laten we de jeugdige pas los als
hij/zij er ook echt klaar voor is. Tobas Jeugdhulp biedt individuele
begeleiding aan jeugdigen die uitstromen naar zelfstandigheid, maar
ook aan gezinnen om te voorkomen dat jeugdigen niet meer thuis
kunnen wonen.

Als de onderstaande statements jou op het lijf zijn geschreven dan ben jij de collega die wij zoeken.
Binnen Tobas……






Werken we vanuit ons hart voor de jeugdigen en elkaar
Vragen we niet of het kan, maar hoe het kan
Zijn we samen met ieders unieke talenten tot veel meer in staat dan alleen
Oordelen we niet over de jeugdigen en elkaar, maar beoordelen we vanuit onze professie en
passie
Laten we de jeugdigen pas los als ze er klaar voor zijn

Wij zijn……







Vanuit ons hart oprecht betrokken bij de jeugdigen
Verantwoordelijke voor onze gezamenlijke taak
Trots op wat we samen bereiken
Daadkrachtig en volhardend
Liefdevol en realistisch
Een schakel naar een nieuwe hoopvolle toekomst
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Wij willen……







Samen een warme, veilige en stabiele woonplek bieden aan de jeugdigen
Jeugdigen steunen bij het ontdekken van hun eigen ik
Jeugdigen steunen om uiteindelijk op eigen benen te kunnen staan
Werken vanuit een gelijkwaardige relatie, dicht bij de jeugdigen, hun netwerk en dichtbij
elkaar
Er onvoorwaardelijk voor hen zijn met hun maximale vrijheid voor ogen
Bijdragen aan hun hoopvolle toekomst.

Wij geloven……







Dat iedere jeugdige uniek en de moeite waard is
Dat zij geen probleemjongeren zijn, maar jeugdigen met een probleem
Dat iedereen een hoopvolle toekomst verdient
Dat er voor iedere jeugdige een warm, veilig en stabiel thuis moet zijn
In vertrouwen geven en vertrouwen ontvangen
In elkaar

Wij zoeken……



Jeugdzorgwerkers met een afgeronde relevante HBO-opleiding (social work, pedagogiek,
verpleegkunde etc. )
Jeugdzorgwerkers met een afgeronde relevante Mbo-opleiding (medewerker specifieke
doelgroepen, verpleegkunde etc.) met de intentie om afhankelijk van werkervaring een HBO
opleiding of EVC-traject te volgen.

Wij bieden……






Salariëring conform de CAO jeugdzorg
Een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%
Een pensioenregeling via PFZW
Mogelijkheid tot deelname aan een fietsplan en sportprogramma via Ben Vitaal
Een uitgebreid scholingsaanbod

Spreekt bovenstaande jou aan? Dan horen wij graag van jou!
Voor informatie neem contact op met Lars Finken 06-10759137
Stuur jouw CV met motivatie naar lars@tobas.nl
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