
 
 
 
 

 
Nidos heeft op korte termijn in de regio Amersfoort vacatures voor: 

 
Jeugdbeschermer (m/v) 

(32 uur per week) 
 

Bedrijfsprofiel 
Stichting Nidos is landelijk werkzaam als (gezins-)voogdij-instelling voor alleenstaande minderjarige 
asielzoekers en vluchtelingen. Per regio wordt onder leiding van een regiomanager, door een team 
van jeugdbeschermers zorggedragen voor de begeleiding van ca. 250 minderjarige asielzoekers en 
vluchtelingen en de gezinnen waar zij (tijdelijk) wonen. 

 
Functieomschrijving 
De jeugdbeschermer is als voogd verantwoordelijk voor de begeleiding van alleenstaande 
minderjarige asielzoekers en vluchtelingen. De begeleiding is gericht op het creëren van 
voorwaarden met betrekking tot de opvang, opvoeding en ontwikkeling van de jongeren en hun 
functioneren in Nederland of in hun land van herkomst. 
Je hoofdtaken zijn het begeleiden en zo nodig bijsturen van het cliëntsysteem, het ontwikkelen van 
een netwerk ten behoeve van de jongere en het toezicht houden op de opvoedingsrelaties. 

 
Functie-eisen 
Je hebt een professionele houding in de omgang met asielzoekers en vluchtelingen. Je bent in staat 
om de regie te nemen en te houden. Je beschikt over organisatievermogen, flexibiliteit, 
zelfstandigheid en gevoel voor verantwoordelijkheid. Het bezitten van een diploma HBO MWD, SPH 
of Pedagogiek is een vereiste, evenals minimaal twee jaar ervaring in de functie van 
Jeugdbeschermer. Wij zijn met nadruk op zoek naar kandidaten met een HBO achtergrond, 
universitair geschoolde kandidaten komen niet voor deze functie in aanmerking. Nidos is een 
gecertificeerde instelling. Je bent geregistreerd in het kwaliteitsregister SKJ of je registreert je voor 
aanvang van het dienstverband. Daarnaast heb je een rijbewijs en beschik je over eigen vervoer. 
 

Arbeidsvoorwaarden 
• Salaris en overige arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de CAO-Jeugdzorg  

• Het bruto maandsalaris bij een fulltime dienstverband van 36 uur bedraagt minimaal € 2.724 en 
maximaal € 4.092 

• Daarbij ontvang je een eindejaarsuitkering van 8,3% 

• De aanstelling is voor een half jaar (vervanging bij zwangerschapsverlof). 
 

Procedure 
Voor verdere informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met c.q. je sollicitatie 
sturen aan:  
mevrouw H.W.A. van Engelen (Regiomanager), telefoonnummer: 06-22189064,  
e-mailadres: Administratie.Amersfoort@nidos.nl. 
Vanaf 21 juli kunt u uw vragen alleen via bovengenoemd e-mailadres stellen. 
 

-Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld- 
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