NOORD-HOLLAND

Veilig Thuis Noord-Holland Noord (NHN) maakt deel uit van GGD Hollands Noorden. Veilig Thuis NHN is

het advies- en meldpunt voor iedereen, die met (vermoedens van) huiselijk geweld en/of
kindermishandeling te maken heeft of krijgt. Niet alleen voor slachtoffers en direct betrokkenen, ook voor
bezorgde omstanders en professionals. Wij zijn er voor kinderen en volwassenen die hulp nodig hebben.
Soms komen ze er op eigen kracht niet uit. Samen werken we aan een prettige thuissituatie waar
veiligheid voorop staat.
Veilig Thuis NHN is per direct op zoek naar een:

Gedragswetenschapper
28-36 uur per week
Wat ga je doen?
•

je bent gedreven om samen met medewerkers, externe professionals en ketenpartners huiselijk
geweld en kindermishandeling te stoppen en er voor te zorgen dat het voor onze cliënten beter
gaat;
je adviseert en ondersteunt het primair proces en medewerkers Veilig Thuis op het eigen
expertisegebied:
o

•

bij triage, opstellen plan van aanpak, interpreteren dossiergegevens en monitoren
resultaten na onderzoek;

o betrokkenheid bij crisis/spoedsituaties;
o beoordeelt de noodzaak tot het verrichten van (specialistisch) onderzoek;
o verricht bij onvoldoende informatie (screenend) diagnostisch onderzoek.
je maakt deel uit van een multidisciplinair team en geeft gevraagd en ongevraagd advies;

•

je wordt betrokken bij complexe zaken en bij het nemen van ingrijpende besluiten bij dreigende
onveiligheid, met als doel veiligheid te herstellen;

•

je bent een gelijkwaardige overlegpartner van de andere disciplines binnen Veilig Thuis;

•

je neemt deel aan casuïstiek overleggen;

•
•

je bent verantwoordelijk voor het geven van advies en bieden van ondersteuning aan uitvoerende
medewerkers en management vanuit het eigen kennisdomein;
je levert een bijdrage in de deskundigheidsbevordering van de medewerkers Veilig Thuis;

•

de beroepscode van het SKJ en/of NIP/NVO is leidend voor jou als gedragswetenschapper;

•

je hebt een eigen professionele verantwoordelijkheid en bent lid van het expertiseteam;

•

Je bent als gedragswetenschapper tevens procesdeskundige en draagt zorg voor het inhoudelijke
werkproces, de gehanteerde methodieken, de kwaliteit en de borging daarvan binnen Veilig Thuis.

Wie zoeken wij?
•

je hebt wo werk- en denkniveau en succesvol de opleiding Pedagogische Wetenschappen
((ortho)pedagogiek) of Psychologie afgerond;

•

je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie;

•

je hebt een SKJ-registratie als gedragswetenschapper;

•

je hebt kennis van (erkende) therapeutische (crisis)interventies, diagnostiek en
behandelmethoden;
je hebt kennis van gedragsproblemen en –stoornissen;

•
•

je hebt kennis van huiselijk geweld en kindermishandeling en de gevolgen van dergelijke
problematiek op jeugdigen, volwassenen en het cliëntsysteem;

•

je hebt kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen en het landelijk beleid;

•

je bent stressbestendig en in staat snel te schakelen tussen casussen;

•

een basisaantekening diagnostiek is een pré.

Wat bieden wij?
Medewerkers van de GGD zijn betrouwbaar, initiatiefrijk en resultaat gedreven. Wij bieden een
uitdagende baan in een dynamische werkomgeving. In deze functie is voldoende ruimte om jezelf te
ontwikkelen.
De aanstelling is in eerste instantie voor bepaalde tijd voor de duur van een jaar. Bij gebleken
geschiktheid wordt deze verlengd. De functie van Gedragswetenschapper is ingeschaald in schaal 11A
van de CAR-UWO (www.car-uwo.nl).
Daarnaast bieden wij een aantrekkelijk pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals vergoeding
voor woon-/werkverkeer, vergoeding voor de zorgverzekering, Individueel Keuze Budget (IKB) en
scholingsmogelijkheden.
Waar vind je meer informatie?
Meer informatie over de GGD en Veilig Thuis vind je op onze website: www.ggdhollandsnoorden.nl en
www.veiligthuisnhn.nl. Je kunt ook contact opnemen met Gerrit Visser, Teamleider, via
telefoonnummer 088-01 25 573.
Solliciteren?
Herken jij jezelf in bovengeschetst profiel? Stuur dan jouw sollicitatie, voorzien van motivatie en CV,
naar sollicitaties@ggdhollandsnoorden.nl o.v.v. vacature Gedragswetenschapper. Een screening maakt
onderdeel uit van de sollicitatieprocedure, waaronder het overleggen van een Verklaring Omtrent het
Gedrag (VOG).

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

