Regiecentrum Bescherming en Veiligheid biedt bescherming aan kinderen, jongeren en volwassenen in Friesland. Dit
doen we vanuit de overtuiging dat iedereen recht heeft op een fijn en veilig leven zonder geweld.
Dagelijks werken bij Regiecentrum Bescherming en Veiligheid bijna 300 mensen aan de bescherming en veiligheid
van kinderen, jongeren en volwassenen in Friesland. Vanuit het motto ‘GRIP op veilig leven’ en de onderdelen:
> Veilig Thuis Friesland: het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kinder- en ouderenmishandeling.
Iedereen kan advies vragen of een melding doen bij Veilig Thuis.
> Jeugd- en Gezinsbescherming: voert jeugdbeschermingsmaatregelen uit die door de rechter zijn opgelegd.
> Expertisecentrum Bescherming en Veiligheid: richt zich op het ontwikkelen en versterken van de deskundigheid van alle professionals op het gebied van: kindermishandeling, huiselijk geweld, ouderenmishandeling en
complexe jeugd- en gezinsproblematiek. Onze trainers zijn ervaren professionals die weten wat er speelt in het
werkveld en beschikken over didactische en trainingsvaardigheden. Zij zetten hun kennis en ervaring zowel intern
als extern in, afhankelijk van de vraag.
Ons Expertisecentrum zoekt een:

COÖRDINATOR/
OPLEIDINGSADVISEUR

28 uur per week
voor een half jaar (met kans op verlenging)
Expertisecentrum Bescherming en Veiligheid bestaat uit een coördinator, een relatiebeheerder, een
secretariaatsmedewerker en trainers.
We zoeken
Een gedreven en enthousiaste coördinator / opleidingsadviseur die de spil is binnen het Expertisecentrum en
een belangrijke bijdrage levert aan de totstandkoming van deskundigheidsbevordering voor zowel de medewerkers van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid als voor externe opdrachtgevers en een heldere strategische visie heeft op het ontwikkelen van opleidingen en het uitvoeren van het opleidingsbeleid voor nu én in
de toekomst. Je bent een verbinder en een teamplayer en je weet een koppeling te maken tussen de vragen die
binnenkomen (intern en extern) op het gebied van deskundigheidsbevordering en de kennis en vaardigheden
van de trainers.
Over de functie
> Je draagt zorg voor het opleidingsbeleid en maakt een opleidingsjaarplan en jaarplanning;
> Je ontwikkelt, coördineert en organiseert in nauwe samenwerking met trainers, MT en staf de interne- en
externe deskundigheidsbevordering;
> Je bent verantwoordelijk voor de registratie van financiën en formatie (inzet trainers, offerte en facturering
diensten);
> Je bewaakt de kwaliteit van de deskundigheidsbevordering door middel van het behouden van de CRKBO
erkenning en de accreditatie van trainingen;
> Je adviseert organisatie en medewerkers t.a.v. de beroepsregistratie;
> Je verzorgt voortgangs- en managementrapportages;
> Je stelt documenten en brieven op t.b.v. levering, inkoop, betaling en offertes;
> Je bouwt en onderhoudt een netwerk van relevante contacten (ketenpartners, collega expertisecentra, e.d.)
en zet het netwerk actief in om de doelstellingen van het Expertisecentrum te realiseren;
> Je coördineert de aanvragen voor het diagnostiekteam;
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Over jou
Voor deze boeiende en veelzijdige baan zoeken we een enthousiaste medewerker die:
> een relevante HBO opleiding (bv: opleidingskunde) en 5 jaar aantoonbare ervaring in een soortgelijke
functie als opleidingsadviseur heeft;
> een heldere strategische visie heeft op het ontwikkelen van opleidingen en het uitvoeren van het
opleidingsbeleid;
> aantoonbare affiniteit met deskundigheidsbevordering heeft en visie heeft op leren en ontwikkelen;
> kennis heeft van detacheringsvormen en bijbehorende financiële en contractuele aspecten;
> goede organisatorische kwaliteiten en procesmatig inzicht heeft;
> een proactieve- en commerciële instelling heeft;
> uitstekende contactuele eigenschappen en communicatieve vaardigheden heeft;
> een aanvulling is voor het team, graag samenwerkt en humor heeft!
Wat bieden wij jou?
Regiecentrum Bescherming en Veiligheid heeft, naast een fijne en informele werksfeer, meer te bieden:
> Je krijgt een contract voor 28 uur per week van 1 januari tot 1 juli 2021 met kans op verlenging.
> Salaris is conform cao-Jeugdzorg, voorlopig ingedeeld in schaal 10.
> Je maakt onderdeel uit van een betrokken organisatie en een bevlogen team.
Goed om te weten
> De vacature wordt intern en extern gepubliceerd en bij gelijke geschiktheid hebben interne medewerkers
voorrang.
> Voor deze functie moet je een recente verklaring omtrent gedrag (VOG) kunnen overhandigen;
> Het opvragen van referenties waarin ook ervaringen met het thema grensoverschrijdend gedrag worden
gevraagd n.a.v. het rapport Samson, maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.
Enthousiast en nieuwsgierig?
> Stuur dan jouw motivatiebrief en CV vóór 1 november 2020 aan:
personeelszaken@regiecentrumbv.nl o.v.v. vacature coordinator/opleidingsadviseur
> De gesprekken zijn gepland op maandagmiddag 9 november.
> Een eventuele tweede gespreksronde maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.
Heb je nog vragen, neem dan contact op met:
Anna Maat, coördinator (06-134 218 37) of Corrie van Dellen, relatiebeheerder (06 484 697 21)

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

T. 058 - 233 37 77
www.regiecentrumbv.nl
info@regiecentrumbv.nl
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