Vacature trainer De Hoofdtrainer 28-36 uur
Trainen binnen de jeugdhulp is een vak apart. De Hoofdtrainer is sinds 2015 actief als gespecialiseerd
trainingsbureau waarbij we met passie voor onze jongeren en ons vak doen waar we goed in zijn: Het trainen
van jongeren met gedragsproblemen. Wij gaan ervoor onze jongeren vanuit hun eigen kracht en kwaliteiten te
versterken met als uiteindelijk doel: gedragsverandering.
Om onze resultaten te bereiken maken wij gebruik van de evidence based gedragstraining Tools4U. Al onze
medewerkers worden door PI Research geschoold voor deze training en middels een jaarlijkse certificering het
gehele jaar door bijgeschoold en up to date gehouden. Graag bieden wij jou deze opleiding als nieuwe
medewerker aan.
Onze doelgroep is varierend in de leeftijdscategorie van 6 tot 24 jaar en kenmerkt zich door een tekort aan
vaardigheden. Dit kan zich op diverse levensgebieden en middels diverse gedragsproblemen uiten. Wij zien vaak
jongeren die al veel hulpverlening achter de rug hebben en hierdoor weerstand hebben opgelopen tegen de
hulpverlening. Het motiveren van onze jongeren is dan ook ons specialisme te noemen. Door outreachend te
werken, echt te durven aansluiten bij de doelgroep en van de gebaande paden af te wijken waar nodig, bereiken
wij dit. Ook het inzetten van coaching draagt hiertoe bij.
Sluit dit aan bij jou kwaliteiten of je wens om te werk te gaan?, dan zijn we mogelijk op zoek naar jou.
Wat zoeken wij aan vaardigheden en kwaliteit bij onze medewerkers?:
• In staat om zelfstandig te werken en ruggespraak te houden waar nodig;
• Iemand die binnen de grenzen buiten de lijntjes durft te kleuren;
• Creativiteit in denken en handelen en dit ook als tips en trucs kan delen met collega’s;
• Betrouwbaar en betrokken bij de organisatie;
• Iemand die gaat voor resultaat en niet afschrikt van een beetje weerstand, maar juist dan weet door te
pakken;
• Flexibiliteit met name in contact met onze jeugdigen en hun systeem, maar ook waar het gaat om
werktijden;
• De vaardigheden om naast het trainen en begeleiden van onze jongeren ook ouderbegeleiding uit te voeren;
• De Hoofdtrainer werkt door heel Noord Holland en is nu op zoek naar iemand die West Friesland
georienteerd is;
• Gezien onze teamsamenstelling en de behoefte van onze doelgroep spreken wij een voorkeur uit voor een
man, maar dit gegeven doet uiteraard geheel niet af aan het feit dat wij vooral op zoek zijn naar iemand die bij
onze organisatie en doelgroep past;
• Iemand die niet afschrikt van reizen tussen afspraken en ook deze tijd effectief weet in het zetten en
uiteraard in het bezit van een rijbewijs en auto;
• En tot slot omdat het leven niet alleen om vaardigheden en kwaliteit gaat maar ook om voorwaarden en
regels: een HBO geschoolde medeweker met een SKJ registratie (of passend binnen de voorwaarden van de evcprocedure);
Wat kan je als medewerker van De Hoofdtrainer van de organisatie verwachten:
• Een kleine, jonge en actieve jeugdzorgorganisatie die oog heeft voor jouw vaardigheden en kwaliteiten en
hierop durft af te stemmen;
• Een contract op basis van de cao jeugdzorg ingedeeld in schaal 9 voor 28 tot 36 uur (uren nader
bespreekbaar);

• Beheer van eigen agenda, werkdagen & uren;
• Een zelfstandige functie waarbij je veel op weg bent en daarnaast vaak vanuit huis werkt;
• Een klein specialistisch team dat van elkaar wil leren, maar ook met behoefte aan inbreng van alle collega’s
op het gebied van beleid en organisatie;
• De ruimte om jouw creativiteit te mogen inzetten vanuit eigen verantwoordelijkheid;
• Een mooie secundaire werkplek in de binnenstad van Hoorn;
• Een gratis opleiding tot Tools4U trainer met jaarlijkse certificering, waarbij je gedurende het jaar diverse
vormen van supervisie, deskundigheidsbevordering en terugkomdagen ontvangt welke tevens bijdragen aan je
SKJ punten;
• Collega’s die graag willen, collega’s die humor hebben, collega’s die oog hebben voor elkaar, collega’s die
gaan voor kwaliteit & resultaat, collega’s die graag samen werken, etcetera!
Heb je interesse of hebben we je uitgedaagd? We spreken je graag voor een eerste orienterend gesprek. Stuur
een mail met je cv naar info@dehoofdtrainer.nl en we nemen snel contact met je op. Wil je graag eerst meer
weten over de vacature? Bel Wieteke van Espen op 06- 21 85 40 50.

