Traineeship Jeugdconsulent
Ontwikkel jezelf samen met SHMC
in 4 maanden tot een
vakbekwaam Jeugdconsulent

De oplossing in een krappe arbeidsmarkt
Als dé specialist in het Sociaal Domein helpen wij onze
opdrachtgevers in Noord- en Midden-Nederland in
maatwerkoplossingen. Op dit moment worstelen de
gemeenten in ons netwerk met het grote werkaanbod op de
Jeugdwet en een tekort aan personeel.

Ben jij onze nieuwe trainee?
Dit zijn de instapvoorwaarden:
• Je hebt minimaal een relevante hbo-studie afgerond.
• Je bent pas afgestudeerd, of je wilt je laten omscholen tot
Jeugdconsulent.
• Je hebt een duidelijke ambitie en je hebt affiniteit met het
Sociaal Domein.
• Je bent SKJ -geregistreerd of in de mogelijkheid om je te laten
registreren.
• Je beschikt over de juiste competenties en vaardigheden:
o Proactief en zelfsturend;
o Oplossings- en samenwerkingsgericht;
o Ontwikkelgericht en leerbaar;
o Snel kunnen schakelen;
o Energiek en enthousiast;
o Uitstekende gespreksvaardigheden.

Wij krijgen er energie van om junioren en zij-instromers te
helpen om een structurele plek op de lokale arbeidsmarkt in te
nemen. Dat doen we via onze traineeships, waarin we ons
netwerk, onze kennis van het Sociaal Domein en ons
opleidingsapparaat combineren!

Wat zijn de voorwaarden?
Je krijgt een trainee-dienstverband bij SHMC.
- Tijdens het traineeship is je salaris netto € 1.000 per maand.
- Via het traineeship kun je ook het SKJ praktijkprogramma doorlopen.
- Als je na het traineeship via SHMC als Jeugdconsulent op een reguliere
opdracht geplaatst wordt krijg je een salaris in aanloopschaal 8.0 in de
CAO-gemeenten (bruto € 2.581 per maand bij 36 uur).
- Vervolgmogelijkheden qua verdiepingstrainingen.
- Na een half jaar werkervaring stap je over naar schaal 9.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met:
Wiesje Vrijburg | manager detacheren | 0628471679
Christiaan Middelkamp | manager opleiden | 06-15228544

Zwedenlaan 22 9403 DE Assen
0592-217077
info@shmc.nl

