
Stichting Nidos heeft per direct twee vacatures voor de functie van 

Gezinsherenigingsfunctionaris (32 – 36 uur) 
 
Stichting Nidos is landelijk werkzaam als gecertificeerde (gezins-)voogdij-instelling voor alleenstaande 
minderjarige asielzoekers en vluchtelingen.  

Functie-omschrijving 

 
Als Gezinsherenigingsfunctionaris maak je deel uit van de Juridische afdeling. De afdeling wordt 
aangestuurd door het Hoofd Juridische zaken, Elsbeth Faber. 
De taak van de gezinsherenigingsfunctionaris betreft een deels juridische en deels inhoudelijk 
ondersteunende functie. 
Je dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het ondersteunen van jeugdbeschermers bij het gehele 
gezinsherenigingsproces van hun pupillen. De aanvraag indienen, termijnen bewaken, contact 
onderhouden met pupillen en hun familie, contacten met jeugdbeschermers, de IND en 
Vluchtelingenwerk, zorgdragen voor de juiste documenten, vertalingen en de contacten met 
verschillende ambassades behoren tot deze veelzijdige functie. De gezinsherenigingsfunctionarissen 
zullen worden opgeleid en ondersteund door de Juridische Afdeling. 
Je standplaats is regionaal en wordt nader bepaald. 

Wat verwachten wij van jou 

• Je beschikt over HBO werk- en denkniveau; 

• Je hebt minimaal een jaar werkervaring als jeugdbeschermer; 

• Je hebt ervaring met het begeleiden van het gehele gezinsherenigingsproces; 

• Je hebt affiniteit met juridische vraagstukken; 

• Je bent communicatief vaardig en pupilgericht; 

• Je hebt een proactieve en oplossingsgerichte instelling; 

• Je bent goed in staat om flexibel te werken en bent bereid om te reizen; 

• Je werkt accuraat en houdt deadlines goed in de gaten; 

• Je hebt uitstekende kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 

• Je hebt een rijbewijs en beschikt 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 € 2.310  en 
maximaal € 3.431 (schaal 8) 

• Daarbij ontvang je een eindejaarsuitkering van 8,3% 

• De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar. 

Informatie en sollicitatie  
 
Voor verdere informatie over de vacature kun je contact opnemen met Elsbeth Faber, Hoofd Juridische 
zaken, 088-5011234 of Tsehai Aarten, coördinator gezinshereniging, 088-5011235. 

Je kunt je sollicitatiebrief met CV t/m vrijdag 14 december a.s. mailen naar: t.aarten@nidos.nl 

mailto:t.aarten@nidos.nl

