
EEN LOOPBAAN B� JEUGDBESCHERMING?

LOOP STAGE BIJ JEUGDBESCHERMING! 
LEREN, WERKEN, DOORGROEIEN

I E D E R  K I N D  V E I L I G !

Jeugdbescherming Regio Amsterdam* biedt stageplaatsen aan 3de- en
4de jaarsstudenten hbo-hss (volt�d en deelt�d) voor de functie van
gezinsmanager.
 
De minimale stageduur is 10 maanden, voor 24 tot 32 uur per week. De
stages starten in februari en september.

Voor wie na de stage door wil groeien naar de functie van gezinsmanager
hebben w� een stappenplan. Draai deze flyer om en lees verder!

 



ons stappenplan voor jouw loopbaan

STAP 1: STAGE

STAP 2: PART-TIME BAAN NAAST JE SCRIPTIE

STAP 3: BAAN ALS GEZINSMANAGER IN OPLEIDING

STAP 4: BAAN ALS GEZINSMANAGER

Jouw loopbaan b�  Jeugdbescherming Regio Amsterdam* begint met een
stage. Daarna bieden we de echte toppers een heel opleidings- en
loopbaantraject aan. Dit is ons stappenplan: 

We leiden je op tot volwaardige professional.
Je leert veel: je vergroot je kennis van het jeugdzorgstelsel, van de sociale kaart en op juridisch
vlak en je leert gesprekstechnieken, systeemgericht werken en helder rapporteren.
Je wordt goed begeleid: je werkt alt�d met je team en hebt regelmatig intervisiemomenten met
medestudenten.
T�dens je stage kr�g je een laptop en smartphone.
Je ontvangt stagevergoeding.

Is je stage afgelopen en heb je het b� ons naar je zin?  Je kunt part-time b� ons bl�ven werken,
terw�l je je scriptie schr�ft.  

Stage klaar, scriptie af en diploma op zak? Dan maak je kans b� ons gezinsmanager in opleiding te
worden.  Je wordt intensief begeleid, kr�gt trainingen, intervisie en je breidt het werken met de
gezinnen rustig uit.  Zo groei je richting de functie van gezinsmanager. Dit traject duurt een jaar.

Na dit jaar stroom je door naar de functie gezinsmanager. Een pittige baan waar je helemaal klaar
voor bent. Je draait inmiddels alweer een t�dje mee in onze organisatie. En je weet dat je samen
met je collega's met veel plezier werkt aan de mooie missie 'Ieder kind veilig!'

Meer info?

www.werkenbijjeugdbescherming.nl

*Jeugdbescherming Regio Amsterdam werkt ook in de de
regio’s Zuidoost Brabant, R�k van N�megen en Centraal
Gelderland onder de naam Jeugd Veilig Verder. 
Voor meer info: www.jeugdveiligverder.nl


