VACATURE SOCIAAL CRISISPLAN
Het Sociaal Crisis Plan is een grootschalig programma van de overheid van Land Aruba bestaande uit
een veelheid van projecten die samen naar de doelstelling leiden. Het programma wordt uitgevoerd in
samenwerking met instellingen en organisaties binnen vier verschillende sectoren en is gericht op het
voorkomen en bestrijden van sociale achterstanden, zoals dropout, criminaliteit en geweldproblemen,
zoals huiselijk geweld, misbruik en verwaarlozing onder de doelgroep kinderen en jongeren. Het
uiteindelijke doel is de instelling van een ‘child protective system’ (het kinderbescherming systeem) over
de hele keten van het sociaal-, zorg-, onderwijsgebied en justitie, zodat een kind veilig en gezond opgroeit
in de Arubaanse samenleving. Voor dit project is de overheid van Aruba op zoek naar kandidaten voor
de volgende functie:
Raadsonderzoeker
Omgeving
Directie Voogdijraad is de instantie voor kinderbescherming op Aruba en valt onder het Ministerie van
Justitie. Hun primaire taak is onderzoek doen naar kindermishandeling en minderjarigen te beschermen
om hun ontwikkeling naar volwassenheid te bevorderen wanneer de wettelijke vertegenwoordigers dit
niet (naar behoren) uitoefenen. Directie Voogdijraad is wettelijk bevoegd om beschermende maatregelen
te nemen om de minderjarige te beschermen en verdedigt de rechten van het kind waarvan de algehele
ontwikkeling wordt bedreigd. Tijdens het onderzoek worden de risico's en beschermende factoren in het
gezin onderzocht, waarbij de nadruk ligt op de belangen van het kind. Het onderzoek vindt plaats binnen
een multidisciplinair kader en de bescherming is zowel sociaal als financieel van aard.
De functie
Als Raadsonderzoeker doet u onderzoek naar met name gezins-, opvoedings- en gezag situaties van
minderjarigen. U geeft advies op basis hiervan binnen het beleid van de Voogdijraad en de wettelijke
regelingen, de rechter en/of Openbaar Ministerie/ Officier van Justitie inzake te nemen
beschermingsmaatregelen. Daarnaast bewerkstelligt u waar mogelijk adequate hulpverlening.
Uw profiel
· Een afgeronde HBO opleiding bij voorkeur op sociaal gebied met 2 jaar relevante werkervaring;;
· Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen die in verband (kunnen) staan met het relevante
sociale beleid van Directie Voogdijraad;
· Kennis van de relevante artikelen van het BWA, familierecht;
· Kennis en ervaring
van
hulpverleningsmethoden en
technieken
en externe
hulpverleningsmogelijkheden (ten bate van het juist doorverwijzen/ overdragen van cliënten);
· Vaardigheid in organiseren en begeleiden van onderzoeken;
· Het vermogen in multidisciplinair verband te kunnen werken;
· Goed en sterk ontwikkelt analytisch en conceptueel denkvermogen;
· Probleem en conflict oplossend vermogen;
· Goede sociale en communicatieve vaardigheden;
· Integer, representatief en stressbestendig;
· Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie;
· Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de talen Papiaments, Nederlands,
Engels en Spaans.
De procedure
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. Viviana Mc Donald, HR adviseur SCP, via tel:
(+297) 528-1100. U kunt uw sollicitatiebrief en CV e-mailen naar SCP.vacatures@gmail.com. U ontvangt
binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging. Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.

