Orthopedagoog O.C. Clara Fey
Bedrijf
O.C.Clara Fey (MFC/FAM) biedt begeleiding en ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een
verstandelijke beperking en eventueel bijkomende gedrags-, emotionele en andere stoornissen. Centraal staat
het emancipatorisch werken met voldoende ruimte voor zelfontplooiing van de cliënt. De begeleidingshouding
wordt gekenmerkt door onvoorwaardelijkheid, respect, openheid en vertrouwen in de mogelijkheden van de
cliënt. We streven naar continuïteit en basisveiligheid binnen onze begeleiding.

Functiebeschrijving








Je bent gemotiveerd om te werken met kinderen, jongeren en volwassenen met een licht, matig of
ernstige mentale beperking en eventueel bijkomende emotionele- of gedragsproblemen.
Je hebt interesse voor diagnostiek en voert testen uit.
Je volgt het pedagogisch handelen in de leefgroepen op en brengt hierin verbetering aan.
Je bent taakgericht en denkt beleidsvoorbereidend mee.
Je volgt recente ontwikkelingen binnen zorg voor cliënten met een mentale beperking en weet deze
doelgericht in te zetten.
Je wordt ingeschakeld in het multidisciplinair team.
Je stelt handelingsplannen op.

Profiel








Je beschikt over het diploma master in de pedagogische wetenschappen of master in de klinische
psychologie.
Je hebt een open en respectvolle houding t.a.v. elke cliënt.
Je kan plannen, organiseren en evalueren tot het gewenste resultaat.
Je bent bereid je flexibel in te zetten.
Je bent proactief, kwalitatief, communicatief en mensgericht ingesteld.
Je hebt een coachende houding waarmee je teams kan activeren.
Je kan jezelf profileren binnen de missie orthopedagogische zorg van de Broeders van Liefde.

Wij bieden
Een gevarieerde funtie met verscheidene ontplooiingskansen binnen een mens- en kwaliteitsgerichte
organisatie die je de kans geeft om kinderen, jongeren en volwassenen die het moeilijk hebben in de
maatschappij, te ondersteunen en te begeleiden.







Vervangingscontract voor 38/38
Verloning volgens PC 319.01
Ingangsdatum: 11/08/2016
Een rookvrije en groene werkomgeving.
Deze functie zal worden ingevuld in de regio rond Sint-Job-in-'t-Goor.

Contact
Voor meer informatie over deze vacature, kan je terecht bij dhr. Bob Monsieur op onderstaande gegevens:
Orthopedagogisch Centrum Clara Fey
Bethaniënlei 5
2960 Brecht
Tel: 03/636 01 13
Bob.Monsieur@fracarita.org of clarafey.jobs@fracarita.org

