Doorlopende vacature: Medewerkers Veilig Thuis Drenthe
Veilig Thuis brengt hulp op gang, doet als dat nodig is onderzoek en draagt bij aan het stoppen van het
huiselijk geweld of kindermishandeling. Er wordt gewerkt aan herstel van veiligheid op korte en lange
termijn. Veilig Thuis Drenthe sluit aan bij lokale netwerken, instellingen en zorgprofessionals zoals
centra voor jeugd en gezin, scholen, wijk- en buurtteams.
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe gedreven medewerkers! Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging
in een professionele en dynamische omgeving, waarbij hard gewerkt wordt aan een maatschappelijk
doel en waar ruimte is voor ontwikkeling?
Jouw profiel:









Ben jij de professional met een HBO opleiding (HBO-social work of vergelijkbaar)?
Heb jij enige jaren werkervaring op het gebied van kindermishandeling en/of huiselijk geweld en
veiligheidsplanning?
Heb jij het vermogen om de juiste zorg te organiseren en te monitoren?
Kun jij protocollair werken?
Ben jij in het bezit van een SKJ-registratie?
Heb je ervaring met het handelen in acuut onveilige situaties?
Heb je geen bezwaar tegen piketdiensten?

Competenties:









Je beschikt over overtuigingskracht en een sterk analytisch vermogen
Je neemt initiatief, bent pro- actief en besluitvaardig
Je bent stressbestendig en blijft zorgvuldig
Je bent in staat te relativeren en hebt gevoel voor humor
Je bent enthousiast en gaat geen uitdaging uit de weg
Je toont een grote mate van zelfstandigheid, maar werkt graag vanuit een team
Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.

Beantwoord je bovenstaande vragen met een volmondig ja en herken je jezelf in dit profiel?
Dan hebben wij een mooie baan voor je in een moderne organisatie. Veilig Thuis Drenthe is resultaat
gedreven en geeft ruimte geeft aan de professional en het team voor een optimale organisatie van
het werk.
Werken bij Veilig Thuis Drenthe, wat houdt het in?
In het aanmeldteam (front-office) ben je het eerste aanspreekpunt voor (vermoedens van) huiselijk
geweld en kindermishandeling. Je geeft advies en ondersteuning aan particulieren en hulpverleners,
je neemt meldingen aan, interpreteert en beoordeelt de specifieke gegevens op aard en urgentie.
Waar mogelijk, draag je zorg voor een zorgvuldige overdracht naar het lokale veld of betrokken
specialistische hulpverlening.
Daar waar VTD besluit zelf een onderzoek te starten (backoffice), draag je zorg voor de primaire
veiligheid binnen het (gezins-)systeem. Je pleegt - waar nodig - crisisinterventie op basis van
systeemaanpak, verricht een grondige analyse van de geweldsfactoren, inventariseert de hulpvraag,
motiveert zowel slachtoffer als pleger naar de hulpverlening, stelt een veiligheidsplan op en
organiseert de hulpverlening. Binnen Veilig Thuis Drenthe werk je allround.

Wat bieden wij?
De GGD ondersteunt je in de dagelijkse praktijk en in het volgen van scholing. Voor nieuwe
medewerkers bieden wij extra begeleiding en ondersteuning tijdens, maar ook na het inwerktraject.
Het salaris bedraagt minimaal € 2.795 en maximaal € 4.225 bij een fulltime dienstverband (36-urige
werkweek). GGD Drenthe volgt de rechtspositie van de gemeente Assen en kent uitstekende
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Heb je vragen?
Neem voor vragen over werken bij Veilig Thuis Drenthe contact op met Gert Molema of Erica van
Prehn, procescoördinatoren VTD, via telefoonnummer (0592)30 63 00. Een open sollicitatie kun je
sturen naar werken@ggddrenthe.nl onder vermelding van open sollicitatie Medewerker Veilig
Thuis.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

