
 

 

 

 

 

 
 

Vacature 

Teamleider (m/v) 
24 uur per week  

 

Kort en krachtig 

Je geeft leiding aan het team van BuroJIJ, bestaande uit ongeveer vijftien behandelaren, 

gezinsbegeleiders en drie collega’s van de administratie. Jij bent dé collega tussen de 

directie en het hele team.   
 

Wat doe je als Teamleider? 

De teamleider bewaakt het grote geheel en zet haar visie en het beleid om in actief 

handelen in de hele organisatie. De teamleider heeft veel vrijheid om op eigen wijze de 

organisatiedoelen te behalen. Hij geeft daarbij leiding aan alle medewerkers, zowel in het 

primaire proces als aan de collega’s van de administratie. De teamleider zorgt dat zij 

gemotiveerd en geïnspireerd zijn en blijven om de gestelde resultaten te behalen.  
 

Hoe ziet jouw werkdag eruit? 

Vanuit huis check je nog even je telefoon; je kijkt of er ziekmeldingen zijn en of de zieke 

medewerker weer hersteld is. Je start je werkdag met een gesprekscyclus met de nieuwste 

behandelaar. Samen met haar stel je resultaten en ontwikkelafspraken op en plan je een 

scholing in op het gebied van de laatste ontwikkelingen. Na je gesprek bereid je het 

werkoverleg voor waar jij de voorzitter bent. Je controleert vooraf of de agenda compleet 

is en de collega’s hun stukken hebben voorbereid. Tussendoor stem je nog even af met 

de contractmanager van de gemeente, omdat je die taak tijdelijk overneemt van de 

directie. ’s Middags werk je aan jouw rapportage aan de directie. Je krijgt veel vrijheid en 

kiest zelf op welke manier je hen deze keer op de hoogte stelt van de vorderingen in de 

organisatie.  En wat je tussendoor gedaan hebt? Je houdt je collega’s scherp door feedback 

te geven op organisatieprocessen en je bent toegankelijk en bereikbaar voor alle collega’s 

en onze klanten.   
 

Wat bieden wij? 

• Goede werksfeer in een jong en dynamisch team; 

• Een zelfstandige en uitdagende baan vanuit innovatieve ideeën; 

• Inschaling volgens cao Jeugdzorg, op basis van opleiding en ervaring; 

• Vakantiegeld en eindejaarsuitkering (dertiende maand); 

• Een interessant bij- en nascholingsprogramma; 

• Een overeenkomst voor bepaalde tijd voor zeven maanden met uitzicht op 

verlenging voor onbepaalde tijd. 
 

Wat vragen wij? 

• Je bent slim en leert snel. Je bent bereid om het anders dan anders te doen; 

• Je hebt werkervaring in een leidinggevende functie; 

• Je bent uiterst flexibel en durft buiten de bestaande kaders te denken. Dat uit je 

door te denken in mogelijkheden en door jouw collega’s dagelijks te verrassen met 

creatieve oplossingen.  

 

Interesse? 

Stuur je motivatie vóór 1 mei 2020 naar onze pedagogisch manager Aniek van Broekhoven 

(aniek@burojij.nl). Wil je eerst meer weten? Je kunt bellen met Bram Peters: 0416 700 219.  


