
 

 
Vind je het leuk om te werken met jongeren uit verschillende culturen? Heb je affiniteit met crisis 

gerelateerd werk? Past het jou om in een 24-uurs rooster te werken? Dan hebben wij de baan zie jij 

zoekt! 

 

voor het crisisteam Schiphol/haven Rotterdam zoeken wij per direct een 

 

Jeugdbeschermer 
 

voor 32 uur per week voor de duur van ziektevervanging 

 

Dit ga je doen 

Je verzorgt in het kader van de voorlopige voogdij, de opvang en begeleiding van kinderen van wie de 

ouders, voogd of begeleider op Schiphol wordt aangehouden. Daarnaast doe je aan crisisinterventie 

en voer je gesprekken met alleenstaande minderjarige vluchtelingen in de havens van Rotterdam, die 

daar worden aangehouden vanwege een illegale overtocht naar Engeland. 

 

Je werkt in een dagelijkse hectiek waarin sprake is van steeds wisselende actoren die niet altijd een 

goed beeld van jouw positie zullen hebben. Daarom is het noodzakelijk dat je in staat bent om op 

een prettige manier snel je rol en verantwoordelijkheden te verduidelijken en besluiten te nemen die 

door anderen gedragen worden. 

 

Je werkt als jeugdbeschermer vanuit betrokkenheid en met respect voor de eigen culturele 

achtergrond van de jongere. Dat doe je niet alleen. Je hebt een team waarmee je intensief 

samenwerkt.  

 

Dit ben jij 

• Je hebt een professionele houding in de omgang met de AMV, (opvang-)ouders en het netwerk. 

• Je bent in staat om de regie te nemen en te houden waardoor je besluiten kunt nemen die door 

anderen gedragen worden. 

• Je bent empathisch en kunt je inleven in de situatie en gevoelens van anderen. Je neemt de tijd 

om stil te staan bij wat je doet en wat het je oplevert, om na te denken over je eigen handelen en 

om op die manier je professionaliteit te vergroten. 

• Je kunt snel situaties analyseren en de risico’s voor kinderen inschatten. 

• Je bent iemand die van top tot teen het omgaan met culturen aanvoelt. 

• Het maken van rapportages zie je als een manier om voor jezelf overzicht te houden en een 

instrument te hebben, om jouw werk met collega’s te kunnen delen en er samen beter van te 

kunnen worden.  

• Je bent flexibel en het past bij jou om te werken volgens een 24-uurs rooster, ook in het 

weekend of buiten kantoortijden. 

• Woonachtig in de regio Rotterdam is een pré. 

 



 

Dit heb je 

• Een (bijna) afgeronde hbo- of wo- opleiding waarmee een SKJ-registratie mogelijk is, bijvoorbeeld 
Social Work, MWD, SPH, Pedagogiek, Orthopedagogiek of Psychologie; 

• Een SKJ-registratie (of de mogelijkheid tot registreren) in het SKJ kwaliteitsregister. 

• Je hebt een rijbewijs en beschikt over eigen vervoer. 

 

Dit bieden wij 

• Je start met een tijdelijk contract voor de duur van ziektevervanging met uitzicht op verlenging.  

• De functie is ingeschaald in schaal 10 van de cao Jeugdzorg. Het bruto maandsalaris bedraagt 

minimaal € 2.976 en maximaal € 4.471 bij een 36-urige werkweek.  

• Naast een eindejaarsuitkering, vakantiegeld en 200 uur verlof (o.b.v. 36 uur/week), ontvang je 

een goede pensioenvoorziening en een uitstekende reiskostenvergoeding; 

• Je krijgt een laptop en smartphone om je werk overal te kunnen doen. 

 

Meer informatie 

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Moniek Sagna, 

regiomanager Schipholteam, via telefoonnummer 088-5011420. 

 

Pas jij in het profiel? 

Stuur dan je motivatie met cv tot maandag 20 juni 2022 naar m.sagna@nidos.nl. Je krijgt binnen 5 

werkdagen een reactie.  

 

De organisatie 

Nidos voert als gecertificeerde instelling, op grond van het Burgerlijk Wetboek, voogdij uit voor 

alleenstaande minderjarige vreemdelingen en de ondertoezichtstelling voor kinderen door of voor 

wie een asielaanvraag is ingediend én die in verband daarmee verblijven in een opvangcentrum van 

het COA. Deze jeugdbeschermingsmaatregelen worden uitgevoerd door professionals die met 

respect voor de culturele achtergrond van de jongere, vanuit betrokkenheid en met specifieke 

deskundigheid het belang van de individuele jongere centraal stellen. De professional voert de regie 

over de ontwikkeling naar zelfredzaamheid van de jongere en grijpt in wanneer die ontwikkeling op 

enigerlei wijze dreigt te stagneren. Bij een onder toezicht gesteld kind ondersteunt de professional 

de ouders om de opvoedsituatie te herstellen. Meer informatie over Nidos op www.nidos.nl  

 

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