VACATURE SOCIAAL CRISISPLAN
Het Sociaal Crisis Plan is een grootschalig programma van de overheid van Land Aruba bestaande uit
een veelheid van projecten die samen naar de doelstelling leiden. Het programma wordt uitgevoerd in
samenwerking met instellingen en organisaties binnen vier verschillende sectoren en is gericht op het
voorkomen en bestrijden van sociale achterstanden, zoals drop out, criminaliteit en geweldproblemen,
zoals huiselijk geweld, misbruik en verwaarlozing onder de doelgroep kinderen en jongeren. Het
uiteindelijke doel is de instelling van een ‘child protective system’ (het kinderbescherming systeem) over
de hele keten van sociaal, zorg, onderwijs en justitie, zodat een kind veilig en gezond opgroeit in de
Arubaanse samenleving. Voor dit project is de overheid van Aruba op zoek naar kandidaten voor de
volgende functie:

Groepsopvoeder Orthopedagogisch Centrum
Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het Orthopedagogisch Centrum (OC) op Aruba. Het OC
geeft gespecialiseerde hulp gericht op een goede ontwikkeling (sociaal en emotioneel) aan jongeren en
gezin in de Arubaanse samenleving. De functie is gericht op het, veelal in groepsverband, bieden van
(niet-) vrijwillige (semi) residentiële hulp, opvoeding en verzorging aan jongeren met sociale en/of
pedagogische problemen of stoornissen die hun ontwikkeling ongunstig beïnvloeden.
De functie
Als Groepsopvoeder draagt u zorg voor een verantwoord leefklimaat voor de individuele of in een groep
geplaatste jonger(en), zodanig dat op basis daarvan de opvoeding, begeleiding en behandeling optimaal
tot zijn recht kunnen komen. U bent verantwoordelijk voor een goede rapportering en heldere
verslaglegging over het verloop van de hulpverlening. Daarnaast geeft u uitvoering aan de gehanteerde
methodieken, activiteitenprogramma’s en de vrijetijdsbesteding van jongeren. Tevens bent u zorgvuldig
in het contact met de cliënt en zijn netwerk en u bent bewust van de voorbeeldfunctie die u heeft. U
rapporteert aan de afdelingscoördinator groep oudsten van uw afdeling.
Uw profiel
U heeft een afgeronde HBO opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening of een soortgelijke relevante
opleiding. U heeft kennis van en inzicht in groepsdynamische processen, opvoedingstheorieën,
gedragstherapeutische technieken en de gangbare gedragsbeïnvloedinginstrumenten. U beschikt over
sterke sociale- en communicatieve vaardigheden. U heeft een inspirerende omgangsstijl en bent in staat
een positief klimaat te creëren en jongeren mee te krijgen. U bent flexibel,creatief, stressbestendig en u
kunt zowel zelfstandig als in teamverband functioneren. Tevens beschikt u over goede mondelinge en
schriftelijke vaardigheden in het Papiaments, Nederlands, Engels en Spaans. U beschikt minimaal over
rijbewijs B en bent bereid rijbewijs D te behalen.
De procedure
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. Viviana Mc Donald, HR-adviseur SCP, via tel:
(+297) 528-1100. U kunt uw sollicitatiebrief en CV e-mailen naar SCP.vacatures@gmail.com. U ontvangt
binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging (zo niet, neemt u dan contact met ons op). Uw
sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.

