‘Je merkt dat ze echt voor de jeugd in Amersfoort gaan om kansengelijkheid te bieden en te bereiken. Ze werken vanuit
inhoudelijke bevlogenheid en weten waar ze het over hebben.’
SOVEE is op zoek naar een enthousiaste
Teamleider Opvoedondersteuning en Begeleide Omgang
28 uur
Je stuurt een team van jeugd- en gezinsprofessionals aan die praktische, intensieve
opvoedondersteuning geven. Voor ouders en kinderen die elkaar om uiteenlopende redenen
(tijdelijk) niet zonder toezicht kunnen zien, biedt SOVEE een veilige en fijne plek voor begeleide
omgang. De kernwaarden die ons handelen bepalen zijn: volhardend, verbindend en toegankelijk.
SOVEE creëert voor kinderen en jongeren randvoorwaarden en kansen waardoor zij zich optimaal
kunnen ontwikkelen, zowel thuis als op een passende plek in het onderwijs. Wij werken met ruim
40 deskundigen op het snijvlak van onderwijs, welzijn en opvoeden en doen dat in nauwe
samenwerking met onze ketenpartners.
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neem je mee
Je beschikt over een afgeronde hbo-opleiding, liefst aangevuld met een PPG/IAG opleiding.
Je hebt een managementopleiding dan wel de bereidheid om deze te halen.
Je hebt leidinggevende ervaring dan wel ambities op dit terrein, bij voorkeur binnen het
sociale domein.
Je bent op de hoogte van relevante maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke
ontwikkelingen en trends en kunt deze kennis benutten voor de eigen organisatie.
Je werkt zelfstandig en pakt uitvoerende zaken proactief en resultaatgericht op.
Je hebt ervaring in de jeugdzorg en/of het sociaal werk en affiniteit met de doelgroep waar
SOVEE voor werkt en wilt hier graag een bijdrage aan leveren.
Je bent communicatief vaardig, kunt schakelen op verschillende niveaus en omgaan met
tegengestelde belangen.

Dit bieden wij jou
Je maakt onderdeel uit van een enthousiast en betrokken managementteam.
Een jaarcontract met uitzicht op een vast dienstverband bij goed functioneren.
Een werkweek van 28 uur, salarisschaal 10, conform de cao Sociaal Werk, met een
max. € 4.712,-.
Meer weten?
Heb je vragen over de selectieprocedure of over de inhoud van de functie? Neem dan gerust
contact op met Roger Caubo, directeur-bestuurder. Dit kan telefonisch door te bellen
(06-28888705), te sms'en of door te mailen naar r.caubo@sovee.nl.
Wil je solliciteren?
Je kunt je sollicitatie tot uiterlijk 10 december a.s. richten aan de heer R.J.A. Caubo (directeurbestuurder), Postbus 2175, 3800 CD Amersfoort of per e-mail sollicitaties@sovee.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. Deze vacature staat
gelijktijdig open voor interne en externe kandidaten. Bij gelijke geschiktheid genieten interne
kandidaten de voorkeur.

