Stichting Casa Cuna Progreso zoekt:
Per direct
Gedragsdeskundige/ (gz) Psycholoog/ Orthopedagoog
‘De jeugd heeft de toekomst, die toekomst moeten we samen maken’
Stichting Casa Cuna Progreso bestaat uit twee afdelingen, namelijk een afdeling 24-uurs opvang en
dagbehandeling voor kinderen van 0 tot en met 6 jaar die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen en/of
begeleiding nodig hebben, vanwege een belaste gezinssituatie. De kinderen hebben veelal te maken gehad
met traumatische ervaringen, zoals mishandeling, misbruik, verwaarlozing of huiselijk geweld. De tweede
afdeling van Casa Cuna Progreso is een tienermoederhuis, die 24 uur per dag opvang, zorg en begeleiding
biedt aan (zwangere) tienermoeders in de leeftijd van 13 t/m 23 jaar. Doel van dit tienermoederhuis is de
jonge moeder zodanig te begeleiden dat zij uiteindelijk zelfstandig voor haar baby kan zorgen in een eigen
woonomgeving.
Als gedragsdeskundige ben jij verbonden aan beide afdelingen. Jij bent inhoudelijk eindverantwoordelijk voor
de begeleiding en behandeling van de kinderen en de tienermoeders bij Casa Cuna. Jij bent voorzitter van de
interne multidisciplinaire overleggen, waarin de begeleidingsplannen van de kinderen en de moeders
opgesteld en geëvalueerd worden. Jij verricht psychodiagnostisch onderzoek bij de kinderen en tienermoeders
en biedt hen tevens behandeling. Verder ondersteun, begeleid en coach je medewerkers bij de uitvoering van
hun taken. Ook lever je een bijdrage aan het inhoudelijke beleid van de organisatie en aan de implementatie
daarvan.
Casa Cuna zoekt een ervaren en flexibele gedragsdeskundige. Je bent initiatiefrijk, slagvaardig, proactief en je
hebt daarbij uitstekende communicatieve vaardigheden. Wij hebben aan jou een zelfstandige professional die
tegelijkertijd goed kan samenwerken. Het is een pre als jij ervaring hebt met de doelgroep en kennis hebt van
IMH, trauma en systeemgericht werken.

Wij vragen:
· Een afgeronde Master Orthopedagogiek of Psychologie met diagnostiek aantekening;
· Gz Psycholoog of Orthopedagoog Generalist is een pre;
· Minimaal twee (2) jaar relevante ervaring;
· Stressbestendigheid en improvisatievermogen vereist bij interventie in crisissituaties;
· Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen;
· Computervaardigheid (Windows, tekstverwerking, spreadsheet);
· Mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid in het Nederlands, Engels en Papiamento;
· Planmatig, georganiseerd en sterke sociale en communicatieve vaardigheden om de
professionaliseringslag die gemaakt gaat worden binnen Stichting Casa Cuna Progreso tot een hoger
niveau te kunnen tillen;
· Proactief, een goede teamplayer, gedreven en resultaatgericht;
· Een rijbewijs B.
Casa Cuna is een instelling met hoge ambities. Wij hechten veel waarde aan het leveren van kwalitatief goede
zorg en zijn blijvend in ontwikkeling. Afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in het professionaliseren van de
organisatie en ook de komende jaren zal hier verder in geïnvesteerd worden. Casa Cuna biedt jou een
uitdagende en afwisselende werkplek met fijne collega’s.
Informatie en aanmelding:
Uw schriftelijke aanmelding, CV en een kopie van uw diploma’s dient u vóór 27 maart 2020 te sturen naar de
vice voorzitter van de Stichting Casa Cuna Progreso, dhr. Carlos Albertus, Pos Chiquito # 4, Aruba. P.O. Box #
733, Email adres: bpinterfaceaua@setarnet.aw en naar mw. Renate van Dongen, Email adres:
directie@casacuna.aw.

Eventuele nadere inlichtingen kunt u inwinnen bij de directeur mevr. Renate van Dongen (telefoon 585 7177).
E-mail adres: directie@casacuna.aw

