Vacature nr.2018-35

Gedragswetenschapper
Flevodrome voor WTF 0,8
Eduvier
Eduvier verzorgt speciaal onderwijs voor leerlingen in de basisschoolleeftijd en biedt leerlingen
van 12 tot 20 jaar praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs van vmbo tot en met
havo/vwo-niveau. De leerlingen krijgen extra begeleiding omdat ze bijvoorbeeld een vorm van
autisme of gedragsproblemen hebben of moeite hebben met leren. Naast onderwijs realiseren we
ook arbeidstoeleidingstrajecten en verzorgen we advies en begeleiding op maat voor reguliere
scholen die werken met leerlingen met speciale onderwijsbehoeften.

De locatie
Flevodrome is een trainingscentrum voor werken en leren en is voor jongeren tussen 16 en 27
jaar. Flevodrome biedt jongeren, die door hun specifieke ondersteuningsbehoefte op meerdere
levensgebieden in reguliere voorzieningen zijn uitgevallen, de gelegenheid om zich te herpakken
en voor te bereiden op terugkeer naar school dan wel een stap richting arbeidsmarkt. Belangrijk
doel is jongeren te leren verantwoordelijkheid te nemen voor de keuzes die zij maken.
Flevodrome heeft twee locaties; één in Almere en één in Lelystad. De vestiging in Almere is
gericht op metaal-en autotechniek, de vestiging in Lelystad op houtbewerking en consumptief.

De functie
Je vervult een belangrijke rol in het opstellen, uitvoeren en evalueren van trajectplannen van de
deelnemers. Je hebt daarin bovendien een ondersteunende en adviserende rol naar de
werkmeesters en trajectmanagers.
In deze functie ben je medeverantwoordelijk voor de intake, dossieranalyse en voor het
verrichten van observaties. Ook het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek behoort tot je
taken.
Je onderhoudt contacten met deelnemers en hun sociale netwerken.
Deelname aan diverse overlegvormen is tevens een onderdeel van je takenpakket, evenals
kennisdeling in en met het team.

Jouw profiel
Jij
. beschikt over een afgeronde universitaire opleiding Orthopedagogiek/Psychologie.
· bent in het bezit van een diagnostische aantekening.
· hebt kennis van en affiniteit met de doelgroep en ontwikkelingen op dat gebied.
· bent daadkrachtig en handelt daarin vanuit een oplossingsgerichte en zelfstandige werkhouding.
· bent communicatief en sociaal sterk in het contact met deelnemers, hun sociale netwerken,
collega’s en externe specialisten.
· kunt een gestructureerde, gedifferentieerde en ondersteunende omgeving bieden.

Wij bieden
Wij bieden een uitdagende baan en een team met betrokken en enthousiaste collega’s.
Flevodrome maakt deel uit van Eduvier onderwijsgroep. Werken bij Eduvier betekent werken bij
een professioneel lerende organisatie, die je ruime mogelijkheden biedt voor je eigen
professionele ontwikkeling. Conform de CAO Primair Onderwijs ontvang je een salaris van
maximaal € 4621-- bruto per maand bij een volledige werkweek (schaal 11). De functie is
beschikbaar vanaf 1 februari 2019.

Meer informatie?
Wil je meer weten over Eduvier onderwijsgroep of over bovengenoemde locatie, bezoek dan onze
website www.eduvier.nl. Voor specifieke informatie over de vacature kun je contact opnemen met
de heer H. ten Cate op telefoonnummer 06 - 414 88 594.

Interesse?
Ben jij de professional die wij zoeken, mail dan je CV met motivatie naar vacature@eduvier.nl
ovv vacaturenummer 2018-35.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst

