Wij hebben een vacature voor de functie van
senior medewerker sociaal domein (cluster Jeugd & Gezin)
36 uur per week
Afdelingsinformatie
De afdeling Externe Dienstverlening is verdeeld over drie teams: Handhaving, Vergunningen,
Planologie (HVP), Porthos Sluis en KCC en Burgerzaken.
Teaminformatie
Bij Porthos Sluis werken ongeveer 45 mensen, verdeeld over vijf clusters: Werk & Inkomen, Wmo,
Jeugd & Gezin, Leefbaarheid & Burgerparticipatie en Administratieve Ondersteuning. Het cluster
Jeugd & Gezin bestaat uit vijf senior medewerkers sociaal domein.
Functie-informatie
De medewerkers Jeugd & Gezin hebben gesprekken met inwoners over jeugdhulpvragen, stellen in
overleg met betrokkenen maatwerkarrangementen op en leggen dat vast in rapporten en
beschikkingen. Ze onderhouden contacten met ouders, zorgaanbieders, Veilig Thuis, de raad voor de
kinderbescherming, Intervence en andere ketenpartners. De medewerkers Jeugd & Gezin doen
herindicaties voor PGB en Zorg in natura. Bij complexe gezinssituaties coördineren ze de ingezette
ondersteuning, bepalen ze in overleg met het gezin of tussentijds aanpassingen nodig zijn en
evalueren ze na afloop met het gezin het bereikte resultaat. De medewerkers Jeugd & Gezin kunnen
vanwege hun kennis over het jeugdhulpaanbod meer complexe vragen van burgers en organisaties
hierover beantwoorden en van advies voorzien.
Functie-eisen
 Je beschikt over een relevante opleiding op HBO-niveau
 Je hebt kennis van de gemeentelijke doelstellingen en organisatiestructuur en de gemeentelijke
besluitvormingsprocessen
 Je beschikt over goede sociale vaardigheden en kunt je inleven in de soms kwetsbare mensen
waar je mee omgaat
 Je werkt integraal en hebt basiskennis over de volle breedte van het sociaal domein
 Je hebt brede ervaring met het werken op basis van de Jeugdwet
Arbeidsvoorwaarden
Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw functiebeschrijvings- en waarderingssysteem. Zodra dat is
afgerond wordt de definitieve functiebeschrijving definitief gewaardeerd. De indicatieve
functieschaal is schaal 8. Bij 36 uur per week is het salaris maximaal € 3.293 bruto per maand. Het
aanvangssalaris stellen wij vast aan de hand van opleiding en ervaring.
Contactpersoon en sollicitatie
Voor vragen over de functie kan je terecht bij Roland Bertens, teamleider Porthos Sluis, op
telefoonnummer 06 - 5257 0808. Je stuurt je sollicitatiebrief met een uitgebreide cv uiterlijk zondag
19 februari 2017 aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Sluis via email
f.fakkel@terneuzen.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 23 of 24 februari. Het zou fijn zijn
als u hier rekening mee kan houden.

