
 

 

Wij zijn per 1 maart 2021 op zoek naar een jeugdprofessional voor 24 uur/week in Harderwijk. De 

werkzaamheden vinden plaats vanuit het CJG Harderwijk. De werkplek zal het AZC zijn. Salariëring 

is conform CAO VVT, FWG 45. Je bouwt pensioen op bij pensioenfonds Zorg en Welzijn. 

 

Sociaal verpleegkundige taken 

 Je werkt conform het Landelijk Professioneel Kader aan de uitvoering Basispakket JGZ. 

 Je verricht opvoed ondersteunende werkzaamheden t.b.v. bewoners van het AZC in de 

leeftijd van -9 m tot 19 jaar  

 Je schat de zorgbehoefte in en volgt de ontwikkeling daarvan bij individuele- en groepen 

kinderen met hun ouders. 

 Je initieert, coördineert en regelt zorg ten behoeve van cliënten, risicogroepen en doelgroepen. 

 Je consulteert en verwijst naar andere disciplines. 

 Je begeleidt cliënten, gezinnen en hun omgeving. 

 Je levert een bijdrage aan het welzijn van kinderen en hun gezinnen in het AZC. 

 Je verricht administratieve en registratieve werkzaamheden. 

 Je ondersteunt bij het maken van een familiegroepsplan. 

 Je bent het CJG in het AZC.  

 

Informatie en advies  

 Je geeft voorlichting, advies en consultatie op het gebied van gezondheidszorg en 

gezondheidsbevordering. 

 Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van voorlichtingsmateriaal. 

 Je signaleert knelpunten en ontwikkelingen. 

 Je levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling op het vakgebied van de CJG-

verpleegkundige. 

 Je legt en onderhoudt interne en externe contacten op je vakgebied. 

 Je neemt deel aan de MLB’s en waar nodig aan casuïstiekoverleg, organiseert en voert 

overleg met betrokken instellingen, organisaties en beroepsgroepen. 

 

 HBO opleiding op het vakgebied (Verpleegkunde, Social Works of vergelijkbaar). 

 BIG of SKJ-registratie. 

 Op functie gerichte aanvullende opleiding. 

 Ervaring op het vakgebied. 

 Affiniteit hebben met andere culturen. 

 Bereidheid om cultuur sensitief te willen werken. 

 

Enthousiast? We zien je reactie graag tegemoet! 

Als je meer wilt weten over deze vacature, dan kun je contact opnemen met de Rayonmanager 

Maurice Damen, via 0522 279313. Solliciteren kan tot 8 februari 2021 naar wervingjgz@icare.nl.  
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