
 
 

 

Vacature gezinsbehandelaar 

Kijk Vooruit is op zoek naar een HBO, SKJ geregistreerde jeugd- gezinshulpverlener welke ons team 

komt versterken.  

Leuk, maar wie zijn wij? 

Kijk Vooruit is een enthousiaste en ambitieuze organisatie die volop in ontwikkeling is en werkt 

vanuit het hart. We zijn werkzaam via zowel de jeugdwet als via de wmo.  

Het soort zorg dat we aanbieden, bestaat uit schoolbegeleiding, gezinsbegeleiding, ambulante 

begeleiding individueel en/of bij zelfstandig wonen. Wij werken samen met de cliënt op een 

oplossingsgerichte wijze aan zijn of haar toekomst. Kenmerkend van Kijk Vooruit is dat we muzisch 

agogisch en systemisch werken.  

Als gezinsbehandelaar werkt je nauw samen met het team met andere jeugd/gezinshulpverleners, 

behandelaren en gedragswetenschapper. Je werkt met gezinnen/jeugdigen van 0-18 jaar oud met 

complexe problematiek, zoals psychiatrische-, hechtings-, LVB en ontwikkelings,- 

opvoedproblematiek.  

Wanneer mag je langskomen? 

- Bovenstaand verhaaltje trekt je aan 

- Je redt je prima alleen, maar kunt ook goed samenwerken 

- Je denkt in oplossingen en out of the box 

- Je hebt een SKJ-registratie   

- Je hebt een relevante HBO opleiding, (Pré IAG, STW, CGW) 

- Je hebt ervaring en affiniteit met de genoemde doelgroep   

- Je hebt een “stevige” persoonlijkheid en handelt pro-actief vanuit rust en overzicht  

- Je hebt een rijbewijs en auto 

- Je hebt geen 9 tot 17 mentaliteit, maar bent flexibel inzetbaar (avonden of eventueel 

weekenden).  

Wat hebben wij je te bieden? 

- Fijne werksfeer met korte lijntjes 

- Een min-max contract uren in overleg 

- Schaal 8  van cao sociaal werk 

- Vaste vergoeding woon-werkverkeer en werk-werkverkeer 

- Variërende caseload 

- Een telefoon en tablet v/d zaak 

 

Heb je interesse? Reageer dan door je motivatiebrief en C.V. op te sturen naar info@kijkvooruit.nl. 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Anja Postma 06 - 23 15 73 38 of stuur een e-mail 

naar info@kijkvooruit.nl  
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