JES Rijnland is op zoek naar
twee Sociaal Professionals
voor
24-36 uur per week
Ieder kind recht op ontwikkeling. Dat is de missie van JES Rijnland. Wij ondersteunen gezinnen zodat zij
zich optimaal kunnen ontwikkelen.
JES werkt samen met partners in de driehoek Thuis, School, Wijk aan Gelijke Kansen in Onderwijs en
Samenleving. Wij voeren beproefde programma’s uit zoals: Opstapje, Jong geleerd Thuis gedaan, Samen Leren,
VoorleesExpress en Speelgroepen. En uiteraard werken wij ook op vraag vanuit de lokale gemeenschap.
Kinderen en ouders die aan onze programma’s meedoen spreken verschillende talen en komen uit diverse
culturen.
De professionals die wij zoeken spreken naast het Nederlands ook Arabisch, Pools of Engels.
Als Sociaal Professional ben je samen met je team verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen
van de programma’s.
Wat ga je doen?
het leggen van contacten met kinderen en ouders;
verbinden van gezinnen aan belangrijke voorzieningen in de gemeente;
het uitvoeren en volgen van de voortgang van bovengenoemde programma’s;
het contact tussen gezinnen en (voor)school verbeteren;
planning, registratie en evaluatie van de programma’s;
verbeteren van de kwaliteit van de programma’s;
matchen van gezinnen en vrijwilligers en het samen opstellen en evalueren van doelen m.b.t.
taalontwikkeling;
- bevorderen van deskundigheid en kwaliteit van de vrijwilligers door middel van training en het geven van
intervisie.
Wie ben jij?
je hebt een afgeronde MBO- of HBO opleiding in een Social Work richting;
je hebt ervaring in het werken met kinderen en hun ouders;
je hebt ervaring of affiniteit met het begeleiden van vrijwilligers;
je hebt ervaring in het werken met groepen ouders en kinderen;
je werkt zelfstandig en bent organisatorisch en administratief sterk;
je legt makkelijk contact en benadert actief gezinnen en organisaties;
je bent woonachtig in de regio Leiden of de Duin- en Bollenstreek.
Wij bieden
JES werkt met zelfstandig werkende teams van goed opgeleide professionals en waar mogelijk en
waardevol met vrijwillige inzet van burgers en met stagiaires van mboRijnland, Hogescholen en Universiteit.
Wij bieden een functie waarin je echt iets voor mensen kunt betekenen en waarin je kan helpen om
de gelijke kansen in de samenleving te vergroten.
JES volgt de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.
Solliciteren
Herken je jezelf in het bovenstaande?
Stuur dan jouw motivatie voorzien van Curriculum Vitae vóór 9 januari 2021 naar Corina van Brecht,
Office Manager via email c.vanbrecht@jesrijnland.nl
Meer informatie over JES Rijnland en/of de functie? Kijk dan op www.jesrijnland.nl of mail een bericht naar
info@jesrijnland.nl. De eerste gesprekken vinden plaats in de week van 11 januari 2021.

