Bij de gemeente Dongen zijn we graag klaar voor de toekomst. Creatief, alert, op de
samenleving gericht en met anderen werken aan maatschappelijke problemen.
Maatschappelijke ontwikkelingen, organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling staan
niet los van elkaar, we moeten ze met elkaar verbinden. Dat doen we met elkaar, op zoek naar
vernieuwing en continue verbetering, waarbij de klant centraal staat. We gaan innoveren en
brengen de gemeentetaken dichter bij de inwoner. Ben jij de nieuwe, gedreven collega die in
dat uitdagende proces een belangrijke rol heeft? Wij zijn op zoek naar een:

Jeugdconsulent De Entree
24 - 36 uur
De Entree
De Entree is de gemeentelijke toegang voor alle vragen op het gebied van werk, inkomen en zorg.
Meer informatie is te lezen op de website: https://entree.dongen.nl/.
De functie
Als jeugdconsulent heb je een dynamische functie waarin je binnen het vrijwillig kader een
onderzoekende, richtinggevende en adviserende rol hebt. Het is een functie met een kop en een
staart, waarbij je onderzoekt wat de hulpvraag is van een gezin en waar je ondersteuning inzet waar
nodig. Dit bepaal je in samenwerking met de kinderen, ouders en betrokken familie en/of instanties.
Hiervoor kom je bij voorkeur bij de gezinnen thuis. De ontwikkeling van het kind staat centraal. Je bent
in staat om out-of-the-box te denken en maatwerk te leveren. Je hebt een eigen caseload met diverse
problematiek van kindeigen (bijvoorbeeld door een stoornis) tot opvoedingsproblematiek. Alhoewel je
zelfstandig casussen gaat oppakken, verwachten we ook dat je graag in teamverband werkt.
Wat neem je mee?
 Je denkt in mogelijkheden en oplossingen, kunnen omgaan met beperkingen, belemmeringen
en tegenstellingen.
 Je hebt kennis van en inzicht in doelgroepen, de zorg- en hulpverleningsketens en de justitiële
keten.
 Je bent in staat om adequate plannen van aanpak te schrijven en SMART resultaten te
formuleren.
 Je bent een teamplayer, denkt mee bij casuïstiek van collega's en werkt indien nodig samen
in casussen.
 Je bent analytisch sterk, hebt snel overzicht en kan daaruit de kern van de problematiek
halen.








Je bent in staat om binnen de wettelijke kaders van de gemeente te werken (jeugdwet en
WMO) en toch out-of-the-box te denken.
Je bent zelfsturend en resultaatgericht.
Je bent inventief, creëert draagvlak, betrekt anderen, overtuigend, samenwerkend en denkt in
oplossingen.
Je bent communicatief sterk en durft beslissingen te nemen.
HBO werk- en denkniveau met ruime ervaring in een vergelijkbare functie.
Er dient aan de eisen van het SKJ voldaan te worden zodat registratie kan plaatsvinden.

De procedure
Aan de selectieprocedure wordt onder andere deelgenomen door een afvaardiging van het team. Een
assessment kan onderdeel uitmaken van het sollicitatieproces.
Wat bieden we?
Het salaris van deze functie is, afhankelijk van opleiding en ervaring, tussen € 2.591 en
€ 3.805 (max. functieschaal 9) bruto per maand op basis van 36 uur. De functie zal vallen onder de
generieke beschrijving Medewerker dienstverlening A. De functie wordt opengesteld voor de periode
van een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling. Afhankelijk van kennis en ervaring kan een
aanloopschaal (schaal 8, tussen € 2.335 en € 3.376) gehanteerd worden.
Informatie
Voor nadere informatie kun je je richten tot HRM-adviseur Arjan Heijdens of tot coördinator Elja
Verheij, beide via telefoonnummer 14 0162. Voor meer informatie over de gemeente Dongen kijk op:
www.dongen.nl
Sollicitatie
Je kunt je sollicitatie, bestaande uit motivatie en CV, tot en met 27 januari a.s. richten aan het college
van Burgemeester en Wethouders van Dongen. We ontvangen je sollicitatie graag via deze link.

