JENS bestaat uit een aantal organisaties die
het belangrijk vinden dat elk kind veilig en gezond
opgroeit. Dat iedereen dezelfde kansen krijgt.
Het maakt niet uit waar je vandaan komt. En ook
niet of je een beperking of psychische problemen
hebt. JENS helpt je met het vinden van je talenten,
het oplossen van problemen en kan je op allerlei
gebieden begeleiden en behandelen.

Welk probleem een jeugdige ook heeft, het
resultaat staat voorop. De jongere moet er beter
van worden, anders doen we het niet. Of het nu
gaat om informatie en advies, activiteiten in de
buurt, begeleiding of behandeling.

Samen met je team ben je verantwoordelijk voor
de ondersteuning van de jeugdige en zijn of haar
ouders/verzorgers. In je team zitten
professionals van verschillende disciplines. Samen
bepaal je wat er nodig is voor de jongere en zijn
of haar ouders/verzorgers.

JENS organiseert allerlei leuke activiteiten in
Heerlen, Landgraaf en Voerendaal. Daarnaast biedt
JENS hulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar.
Bijvoorbeeld bij angst, verdriet of boosheid. Of
wanneer er sprake is van gebruik van drugs of
alcohol of teveel gamen. Ook voor ouders staan
we klaar. JENS wil dat kinderen en jongeren sterk
opgroeien en meedoen in hun eigen omgeving.

We hebben regelmatig stageplaatsen voor
studenten die Gezinsbehandelaar, Ambulant
hulpverlener, Jeugd- en jongerenwerker,
Schoolmaatschappelijk werker of
Jeugdconsulent willen worden. Studenten die
aan het 3e of 4e jaar van een - voor deze
beroepen relevante - HBO opleiding bezig zijn.
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Team speler.
Houdt van uitdagingen en veranderingen.
Out-of-the-box-denker.
Je werkt graag met jeugdigen en ouders, zowel één op één als in een groep.
HBO-niveau.
Speels, Stoer, Eigenwijs.

Je bepaalt samen met de jeugdige en zijn of
haar ouders/verzorgers wat nodig is.
Mensgericht: de vraag staat centraal.
Maakt de inzet duurzaam.

Dan zijn we naar jou op zoek! JENS ondersteunt
je graag in je ontwikkeling tot nieuwe professional
in de jeugdzorg! Stuur een e-mail met je
aanmelding naar: dgotzen@jenshelpt.nl.
Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar:
lreijnen@jenshelpt.nl.

