
 

 

 

 

 

 

Dove en slechthorende kinderen en jeugdigen, en kinderen en jeugdigen met dove of 

slechthorende ouders, lopen tegen zaken aan waar andere kinderen en jeugdigen niet 

tegenaan lopen, en die kunnen leidden tot problemen. 

 

GGMD zoekt voor deze groep een bevlogen en ondernemende  

 

MANAGER KIND & JEUGD 

 

Wat hebben we te bieden 

- Een interessante functie binnen een specifieke – kleine - sector, in een organisatie die 

sterk in ontwikkeling is 

- Een werkweek van 32 uur 

- Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens CAO GGZ FWG 65 

- Goede secundaire arbeidsvoorwaarden 

- Een aanstelling voor een jaar, met intentie tot vast dienstverband 

- Cursussen gebarentaal en dovencultuur  

- Een boeiende werkkring 

- Goede werksfeer in een team van gemotiveerde collega’s 

 

Wat ga je als manager Kind & Jeugd-team bij GGMD doen? 

Je geeft integraal leiding aan het multidisciplinaire team Kind & Jeugd dat bestaat uit horende, 

dove en slechthorende hulpverleners. Je onderhoudt keten- en netwerkcontacten, en 

contacten met verwijzers en cliëntorganisaties. Binnen bestaande mantelovereenkomsten met 

relevante organisaties, sluit je aanvullende overeenkomsten. Je speelt in op vragen om 

dienstverlening die niet standaard in het pakket is opgenomen, zelf te ontwikkelen of te 

bevorderen dat aan de dienstverleningsvraag wordt voldaan binnen andere delen van GGMD. 

Als MT-lid draag je bij aan de beleidsvorming van GGMD en de uitvoering van het beleid 

binnen je team en rapporteer je aan bestuurder over de voortgang van de bedrijfsvoering 

binnen het team. Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van de begrote omzet, 

productie afspraken en geleverde dienstverlening van het team. 
 

Waar kom je te werken? 

Jouw standplaats is Utrecht, maar je bent tevens werkzaam op de locaties van Kind en Jeugd 

in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven. 

 

GGMD voor Doven en Slechthorenden 

GGMD is een landelijke organisatie die zich specifiek richt op mensen die doof(blind) zijn of 

een hoorprobleem hebben. GGMD biedt geestelijke gezondheidszorg en begeleiding op alle 

terreinen van het maatschappelijk leven: wonen, werken, opvoeden, relaties, scholing, vrije 

tijd en inkomen. De organisatie telt op dit moment zo’n 200 medewerkers. Er wordt gewerkt 

vanuit vier regio’s en een landelijk team Kind & Jeugd. Kijk voor meer informatie op 

www.ggmd.nl 

 



Wat maakt werken bij GGMD extra interessant? 

Bij GGMD werk je voor een leuke doelgroep, je leert een tweede taal (Nederlandse 

Gebarentaal) en je maakt kennis met een andere cultuur (de dovencultuur). Daarnaast heerst 

er een goede werksfeer en maak je deel uit van een multidisciplinair team met betrokken 

collega’s. 

 

Ben jij dit? 

Als manager heb je affiniteit met de specifieke problematiek en mogelijkheden van de 

doelgroep. Je hebt een proactieve en ondernemende instelling, analytisch vermogen en 

commerciële vaardigheden, en laat participerend leiderschap zien. Daarnaast vinden we 

onderstaande terug in jouw profiel: 

- Hbo werk- en denkniveau met ruime (management) ervaring. 

- Aanvullende managementopleiding. 

- Aantoonbare leidinggevende kwaliteiten. 

- Kennis van maatschappelijke- en zorginhoudelijke ontwikkelingen m.b.t. de doelgroep. 

- Affiniteit met de specifieke problematiek en mogelijkheden van de doelgroep. 

- Kennis van de sociale kaart op het gebied Kind en Jeugd. 

- Kennis van gebarentaal en de dovencultuur is een pre. Heb je deze kennis niet dan ben 

je bereid hiervoor cursussen te volgen. 

 

Wil je meer weten? 

Neem bij vragen contact op met Tineke Veenstra, HR-adviseur, t.veenstra@ggmd.nl 

• tel.     088 – 43 21 799  

• chat of teletolk   zie www.ggmd.nl/contact 

 

Wil je solliciteren?  

 

Schriftelijk of per e-mail voor 6 april 2020 onder vermelding van KJman2020 naar: 

sollicitaties@ggmd.nl  

 

Afhankelijk van de voortgang van de Corona crisis zullen de sollicitatiegesprekken via Skype 

of andere mogelijke virtuele communicatie plaatsvinden. 

 

Een assessment zal deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 

 

mailto:sollicitaties@ggmd.nl

