Werken bij de gemeente

In Landsmeer is de toewijzing van de maatschappelijke
ondersteuning en jeugdhulp belegd bij een klein team
van professionals die in dienst zijn van de gemeente.
Het team bestaat uit twee zorgregisseurs jeugd , drie
zorgregisseurs Wmo, twee administratief medewerkers,
een adviseur kwaliteit en een procesregisseur. Het team
werkt onder de naam ‘Het Middelpunt’ op een locatie
buiten het gemeentehuis. Vanuit deze locatie werken ook
onze partners. Dit alles maakt dat integraal werken bijna
vanzelf gaat.
Met het organisatie ontwikkelplan zijn we gestart om
als organisatie in te spelen op veranderingen waarbij we
investeren in onze medewerkers, die veel ruimte
krijgen om zich verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld
via onze Landsmeer Academie.
Van onze medewerkers vragen wij dat
zij actief meedenken en werken aan
zowel de eigen ontwikkeling als die
van de organisatie. Hiertoe biedt
de gemeente Landsmeer alle
kansen om jezelf te blijven ontwikkelen,
nieuwe werkwijzen te ontdekken en te
implementeren.
Resultaatgerichtheid, verantwoordelijkheid,
pro activiteit, verbinden en communicatie zijn
hierbij onze sleutelwoorden.

Zorgregisseur Jeugd
Kom werken voor
Landsmeer!
32 á 36 uur per week

Wij zoeken

36 uur per week.
Wij zoeken een Zorgregisseur Jeugd voor 32 á
vragers van de voorzieningen
Als zorgregisseur informeer en adviseer je de aanen met de ouders
in het kader van de Jeugdwet. Ook maak je samprocesregie en laat je los
Perspectiefplannen, indiceer je de zorg, voer jefunctie met veel afwisseling en
zodra het kan. Al met al een ontzettend leuke
verantwoordelijkheid!
Andere taken van jou:
saties voor meldingen en
• Je fungeert als schakel tussen diverse organi
en van zorg op het gebied
bent gesprekspartner voor het op-, en afschal
van jeugd;
rk (kernteam)
•Je organiseert en bent voorzitter van het netwe
xe casussen
van professionals uit het werkveld om comple
erking rondom een
te bespreken en toe te zien op integrale samenw
huishouden;
tners, het versterken van
• Je zorgt voor goede samenwerking met par
met instanties, die
netwerken en het onderhouden van contacten
lgroep(en);
(algemene) voorzieningen bieden voor de doe
n onderwijs
• Samen met de samenwerkingsverbande
voortgezet
coördineer je de aansluiting van het primair en
onderwijs op de zorgketen.

Jij bent

Gemeente Landsmeer

Wij bieden
• Een tijdelijk dienstverband
van 1 jaar van 32 tot 36 uur pe
r week met de mogelijkheid vo
verlenging;
or een
• Een functie waarbij je de
mogelijkheid hebt om jezelf te
ontwikkelen;
• Een salaris dat, afhankelijk
van opleiding, leeftijd, ervarin
g en geschiktheid van maxim
bruto per maand (schaal 9 en
aal € 4.008,-bij een 36-urige werkweek);
• Een individueel keuze budg
et van 17.05 % van je bruto sa
laris;
• Goede ontwikkelingsmog
elijkheden en deelname aan de
Landsmeer academie;
• Een klein enthousiast en be
trokken team;
• Werken op een mooie, pr
ettige locatie waar je samenwe
rkt met partners.

Geïnteresseerd?

functie
Voor meer informatie over deet Joke
kun je contact opnemen m ail
Boef, tel. 06-50528120 of em
j.boef@landsmeer.nl.
n stuur
Ben je enthousiast geworde res@
dan je reactie naar vacatu ing
eld
landsmeer.nl onder vermJeugd.
van ‘vacature zorgregisseur

• Iemand met minimaal ee
n HBO opleiding op het gebie
d van zorg of
hulpverlening;
• Iemand die beschikt over
een SKJ registratie of je hebt de
mogelijkheid
deze registratie nu aan te vrage
n;
• Iemand met kennis van en
ervaring met de generalistisch
e en integrale
werkwijze in het sociaal domein
;
• Iemand met de competent
ies inlevingsvermogen, overtu
igingskracht,
resultaatgericht, dienstverlen
end, samenwerken en oplossin
gsgericht;
• Iemand met ruime ervarin
g in een uitvoerende functie in
het sociaal
domein, met liefst tenminste
één jaar ervaring in een vergeli
jkbare
regiefunctie.

