
 

 

 

Yorneo, thuis in opvoeden en opgroeien. Werk jij oplossingsgericht en betrek je daar graag het hele 

systeem van de cliënt bij om jeugd te laten (op)bloeien? Wil jij gezinnen en jongeren helpen 

veerkrachtiger te worden? Dan zijn wij op zoek naar jou! In verband met vertrek van een collega, 

zoeken we een: 

 
Nachtwacht met pedagogische taken 
 
Locatie:    GmV Assen 

Uren per week: 21 

 

Wat ga je doen? 

Binnen Yorneo zijn er drie residentiële afdelingen verspreid over de provincie Drenthe onder de 

naam Gezinshulpverlening met Verblijf (GmV). Met een verblijf en behandeling binnen het GmV 

willen we de impasse binnen het gezin doorbreken en de ontwikkeling van de jongere weer op 

gang krijgen. De jongeren op het GmV zijn 13-18 jaar en verblijven er zo kort als mogelijk. Tevens 

bieden we binnen twee GmV-locaties ook begeleiding bij zelfstandigheidstrajecten van jongeren 

vanaf 16 jaar. In de functie van Nachtwacht, werk je in roosterdiensten om de veiligheid in stand 

te houden en te bevorderen. Je zult jongeren die er (tijdelijk) verblijven en derden aanspreken op 

afspraken, procedures en protocollen. Je houdt een goede sfeer in stand, door jongeren op een 

juiste manier aan te spreken, te luisteren en hulpvragen te signaleren naar betrokkenen. Je 

verleent eerste hulp bij ongelukken en signaleert hierover de hulpverlener. Je zorgt na je dienst, 

voor een overdracht naar de hulpverleners. Je ontvangt en verwijst bewoners, bezoekers en 

medewerkers op een klantvriendelijke en representatieve manier en handelt bij kritieke situaties. 

Tevens controleer je gebouwen en terreinen en voer je licht huishoudelijke taken uit. 

 

Wat neem je mee? 

 Een afgeronde relevante opleiding op minimaal MBO-4 niveau; 

 Geldig BHV-certificaat; 

 Natuurlijk overwicht; 

 Zeer sterke communicatieve vaardigheden om de cliënten, bezoekers en collega’s op een juiste 

manier aan te spreken en te luisteren; 

 Kennis en affiniteit met de doelgroep; 

 Flexibel in gedrag en inzet; 

 Stressbestendig en daadkrachtig; 

 In bezit van rijbewijs en auto.  

 

Wat bieden wij jou? 

 Je werkt in een resultaatverantwoordelijk team, waarin collega’s samenwerken en elkaar 

versterken in het deskundig en doelgericht werken; 

 Korte communicatielijnen; 

 Salariëring volgens schaal 5 van de CAO Jeugdzorg; 

 Persoonlijke groei door het volgen van opleidingen;  

 Veel afstemmingsmogelijkheden binnen team; 

 Eindejaarsuitkering van 8,3%; 

 Goede pensioenregeling. 



 

 

Over ons 

Yorneo, specialist in opvoeden en opgroeien in Drenthe, zet zich in voor het hervinden van evenwicht 

in het systeem van opvoeders en hun kinderen om de ontwikkeling van het kind te verbeteren en te 

versterken. We bieden verschillende hulpvormen voor ouders, kinderen/jongeren en professionals. 

Afhankelijk van de hulpvraag vindt de behandeling thuis, in de eigen vertrouwde omgeving, of op 

locatie plaats. Voor sommige kinderen is behandeling in een Medisch Orthopedagogisch Centrum 

(MOC) mogelijk. En als thuis wonen (tijdelijk) echt niet meer gaat, helpen we met Gezinshulpverlening 

met Verblijf (GmV) of tijdelijk of langdurig verblijf in een pleeggezin of gezinshuis. Meer over Yorneo. 

 

Solliciteren 

Ben je enthousiast geworden en wil je graag bij ons werken? Stuur dan tot en met 23 februari a.s. 

 je motivatiebrief (o.v.v. vacaturenummer 20-07) voorzien van CV naar sollicitatie@yorneo.nl. 

 

Wil je eerst meer weten over de functie? Rob Heymans, hulpverlener coördinerende taken van 

het GMV te Assen vertelt je graag meer. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (06) 23 44 51 55 of  

per mail: Rob.heymans@yorneo.nl.  

 

Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 27 februari 2020. 

 

Deze vacature wordt zowel in- als extern gepubliceerd, waarbij interne kandidaten een 

voorrangspositie hebben.  

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

https://www.yorneo.nl/over-ons
mailto:sollicitatie@yorneo.nl

