De Hoofdtrainer zoekt nieuwe collega’s!
De Hoofdtrainer is op zoek naar Tools4U trainers, waarbij zowel een dienstverband als ZPPconstructie bespreekbaar is. Uren zijn nader bespreekbaar en in afstemming met elkaar.
Wij zoeken met name trainers in de provincies Drenthe, Overijssel en Gelderland, trainers uit
andere regio’s zijn ook welkom om te reageren.
Als Tools4U trainer geef je vorm aan de erkende leerstraf Tools4U die aan jongeren tussen
de 12 en 18 jaar wordt opgelegd door de kinderrechter. Mocht je nog niet gecertificeerd zijn,
dan kun je de opleiding te volgen, mits je een gerelateerde hbo-vooropleiding hebt gedaan.
De opleiding vindt op de volgende data plaats:
5 februari
12 februari
5 maart
12 maart
19 maart
22 maart (halve dag)
26 maart (halve dag).
Een Tools4U trainer voert de individuele Tools4U training uit met jongeren en eventueel
ouders die worden aangemeld door de Raad voor de Kinderbescherming. De trainer bereidt
de trainingsbijeenkomsten voor en voert deze uit. De trainer zorgt voor verslaglegging en
rapportage en onderhoudt contact met de Raad voor de Kinderbescherming, de ouders en
eventueel andere betrokken partijen (jeugdreclassering, school, stage).
Wij zoeken iemand die:
•
•
•
•
•
•

HBO geschoold is (MWD/ SPH of andere gerelateerde hbo-opleiding) en bij voorkeur
reeds SKJ geregistreerd is.
In staat om zelfstandig te werken en ruggenspraak te houden waar nodig;
Creativiteit in denken en handelen en dit ook als tips en trucs kan delen met
collega’s;
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;
Iemand die niet afschrikt van reizen tussen afspraken en ook deze tijd effectief weet
in te zetten en uiteraard in het bezit is van een rijbewijs en auto.

Wat bieden wij jou?
•
•
•
•

Een kleine en actieve jeugdzorgorganisatie die oog heeft voor jouw vaardigheden en
kwaliteiten.
Een dienstverband gesalarieerd volgens cao-jeugdzorg schaal 9.
Beheer van eigen agenda, werkdagen & uren.
Een mooie secundaire werkplek in de binnenstad van Hoorn.

•
•
•

6-wekelijks werkoverleg en deskundigheidsbevordering om de gezamenlijke kwaliteit
hoog te houden;
Externe supervisie vanuit de Tools4U leerstraf die bijdragen aan je SKJ-punten.
Een jong en enthousiast team dat gaat voor mogelijkheden.

Heb je interesse of hebben we je uitgedaagd? We spreken je graag voor een eerste
oriënterend gesprek. Stuur een mail met je cv naar Jeroen@dehoofdtrainer.nl en we nemen
snel contact met je op. Wil je graag eerst meer weten over de vacature? Bel Jeroen Hoekstra
op 0654207395.

