Wolfert in Context zoekt:
Ambulante Gezinsbehandelaren IAG
(24-36 uur, Sneek/Drachten)
In verband met de groei van de organisatie zoeken we voor onze gezinnen
meerdere enthousiaste, ondernemende ambulante gezinsbehandelaren IAG
(Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling) voor 24 tot 36 uur per week.
Functieomschrijving
Als gezinsbehandelaar bezoek je gezinnen en gaat voor een langere periode een
alliantie aan. Je werkt vervolgens systemisch, procesmatig en
doelgericht aan verbetering van de problematiek die het gezin ervaart. Je
bent open en transparant en je bent gewend meerzijdig partijdig te
werken. Je hebt een positieve en respectvolle grondhouding en richt je op dat
wat goed gaat. Je sluit je aan bij de krachten en behoeften van het gezin en
hebt hierin een activerende rol. Samen met het gezin en hun netwerk maak je
stappen om het gezinssysteem te versterken. Je weet goed aansluiting te
vinden bij het gemotiveerde team van Wolfert in Context.
Functie-eisen:
• Een afgeronde IAG- opleiding heeft de voorkeur (het behalen van het
IAG-diploma is ook een optie)
• Werkervaring met gezinssystemen is een pré
• Methodegetrouw en doelgericht kunnen werken
• Stressbestendig en flexibel
• Je werkt meerzijdig partijdig en hebt een open houding
• Je hebt affiniteit met het werken in complexe gezinssituaties en met
complexe echtscheidingszaken
• Je kunt goed zelfstandig werken en je bent een betrokken teamlid
• Uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
• Je bent SKJ geregistreerd (of je bent bereid ons geaccrediteerde SKJpraktijkprogramma te volgen)
Algemene informatie
Het betreft een aanstelling voor een jaar met de intentie om dit om te zetten
naar een vaste aanstelling. Arbeidsvoorwaarden en inschaling conform CAOJeugdzorg. Wolfert in Context is ISO gecertificeerd en werkt met een
kwaliteitsmanagementsysteem.

Therapeutisch Gezinscentrum Wolfert in
Context is een jonge, dynamische
organisatie die volop in ontwikkeling
is. We bieden een prettige en sfeervolle
werkomgeving. Een veilig klimaat staat bij
Wolfert in Context centraal, zowel voor
onze gezinnen als voor ons team. Door het
brede spectrum van ons zorgaanbod zijn
er diverse mogelijkheden om je te
ontwikkelen en er wordt geïnvesteerd in
jou als medewerker.
Wolfert in Context is actief in de
domeinen specialistische Jeugdzorg en
maatschappelijke ondersteuning. We
bieden therapie en behandeling aan
kinderen, (jong) volwassenen, echtparen,
gezinnen en families. Dit doen we vanuit
de gedachte 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur.
Vanaf maart 2022 wordt het huidige
behandelaanbod aangevuld met de
interventie gezinsopname in Drachten.
Voor inlichtingen over de functie kun je
contact opnemen met Daphne SanchezInfante (teamcoach IAG)
tel: 0615166106.
Bezoek voor meer informatie onze
website www.wolfertincontext.nl.
Solliciteren?
Graag ontvangen wij jouw schriftelijke
sollicitatie (motivatie en CV) uiterlijk
3 november 2021.
Je kunt je brief mailen
naar sollicitatie@wolfertincontext.nl
ter attentie van Jasminka Wolfert en
Daphne Sanchez-Infante, onder
vermelding van vacature IAG.
Gesprekken
De sollicitatiegesprekken worden
ingepland op dinsdag 9 november 2021
De tweede gespreksronde zal
plaatsvinden van 16 november 2021 in
de middag.

