Vacatures medewerker Veilig Thuis IJsselland
Veilig Thuis IJsselland is een Advies-en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
Zowel burgers als professionals kunnen terecht voor advies, ondersteuning of het melden van (een
vermoeden) alle vormen van geweld en kindermishandeling.
De missie van Veilig Thuis is het stoppen van alle vormen van geweld tegen volwassenen en kinderen.
Het herstellen van acute onveiligheid en het creëren en borgen van duurzame veiligheid binnen huiselijke
situaties staat centraal.
Werken bij Veilig Thuis IJsselland betekent actief zijn in een boeiende, uitdagende en veranderende
omgeving.
Wij zoeken z.s.m.

medewerkers Veilig Thuis (24-36 uur)
die gedreven zijn om samen met collega’s, externe professionals en ketenpartners het huislijk geweld
en/of kindermishandeling te stoppen.
Functie- profiel:
Wij zoeken medewerkers die werkervaring hebben in aanverwante werksectoren en vlot inzetbaar
zijn m.b.t. het geven van advies en het opnemen van meldingen, het verrichten van onderzoeken en
interventies rondom vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld en het doen van
crisisinterventies.
Je bent in staat en/of leerbaar om veiligheidsvoorwaarden te stellen, veiligheid te borgen,
hulpverlening te organiseren en de voortgang te monitoren, volgens de wettelijke taken van Veilig
Thuis.
Na de inwerkperiode ben je bereid tot deelname aan de crisisdiensten en/of mee te draaien in het
rooster van 7x24 uurs bereikbaarheid van Veilig Thuis.
Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.
Functie-eisen:
- Diploma HBO werk – en denkniveau.
- Kennis van relevante hulpverleningstheorieën en methodieken, de systeemtheoretische
benadering.
- Kennis van de ontwikkelingsfasen van een kind.
- Kennis van verstoringen, die ontstaan zijn door gezinsomstandigheden en/of externe
omgevingsfactoren.
- Mondelinge vaardigheden voor het benoemen en bespreekbaar maken van gedragingen van
cliënten.
- Je hebt een groot doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsgevoel
- Je beschikt over een beroepsregistratie SKJ.
- In het bezit van een rijbewijs en auto
Arbeidsvoorwaarden:
- We bieden een tijdelijk dienstverband van een jaar met een uitzicht op een vast contract.
- Rechtspositie en salariëring zijn conform de CAO Jeugdzorg; salarisschaal 10, € 2.724,00 - €
4092,26 op basis van een 36-urige werkweek .
- Een verklaring omtrent gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de procedure.
- De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar.
- Standplaats Zwolle.

Heb je vragen over de functie dan kun je bellen met mevr. R. Stuijt, manager Veilig Thuis IJsseland,
bereikbaar onder telefoonnummer 088-2032900.
Als je belangstelling hebt voor de functie kun je een sollicitatiebrief met CV mailen naar
personeelszaken@vtij.nl

