
 
 
 
 
Heb je interesse in voogdijwerk én opvang voor alleenstaande minderjarige 
asielzoekers/vreemdelingen? Wil je graag jongeren begeleiden in hun ontwikkeling naar 
zelfstandigheid? Wil je vanuit betrokkenheid en verantwoordelijkheid een verschil maken in het 
leven van deze jongeren? En vind je het leuk om te werken met jongeren uit verschillende culturen? 
Dan zijn wij op zoek naar jou!  
 

Nidos heeft twee vacatures voor de functie van 
 

Gezinsherenigingsfunctionaris 

 
voor 32-36 uur per week in de regio Rotterdam (ziektevervanging)  

en voor 20 uur per week in de regio Roermond 
 
 

Hoe ziet de functie eruit? 
Als Gezinsherenigingsfunctionaris maak je deel uit van de Juridische afdeling. 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 in het land van herkomst, 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 worden ondersteund door de Juridische Afdeling. 

Wat verwachten we van jou? 

• Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau; 

• Je hebt minimaal een jaar werkervaring 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. 

Wat bieden wij? 

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

• Het bruto maandsalaris bij een fulltime dienstverband van 36 uur bedraagt minimaal € 2.603 en 
maximaal € 3.888 (schaal 9) 

• Daarbij ontvang je een eindejaarsuitkering van 8,3% 

• De aanstelling zal in eerste instantie voor de duur van een jaar worden aangegaan 
 

 
 



 
Interesse? 
Voor verdere informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met mevrouw 
Elsbeth Faber (hoofd Juridische zaken) of Tsehai Aarten (coördinator gezinshereniging) via 
telefoonnummer 088-5011200. 
Je kunt je sollicitatiebrief met cv tot en met vrijdag 3 april 2020 sturen naar het e-mailadres 
directie@nidos.nl, ter attentie van mevrouw E. Faber. 
 

De organisatie 
Nidos voert als onafhankelijke (gezins-) voogdijinstelling, op grond van de wet, de voogdijtaak uit 
voor Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers. Deze taak wordt uitgevoerd door professionals die, 
met respect voor de eigen culturele achtergrond van de jongere, vanuit betrokkenheid en met 
specifieke deskundigheid, het belang van de individuele jongere centraal stellen, de regie voeren 
over zijn ontwikkeling naar zelfstandigheid en ingrijpen wanneer die ontwikkeling op enigerlei wijze 
dreigt te stagneren. Kijk voor meer informatie op www.nidos.nl.  
 

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


