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Het Orthopedagogisch Centrum CLARA FEY is een voorziening die instaat voor
begeleiding, onderwijs, opleiding en tewerkstelling op maat van kinderen, jongeren en
volwassenen met een verstandelijke beperking en/of bijkomende problemen en
kansengroepen.

27/01/2017

Door onze brede werking en onze kwalitatieve ingesteldheid zijn wij steeds op zoek naar
gemotiveerde en cliëntgerichte medewerkers die belang stellen in een functie binnen een
uiterst mensgerichte organisatie. Thans is het OC Clara Fey op zoek naar een

Orthopedagoog (m/v)
Welke uitdagingen biedt deze functie?
-

Je bent gemotiveerd te werken met kinderen, jongeren en volwassenen met een of ernstig
mentale beperking en eventueel bijkomende emotionele-of gedragsproblemen.
Je volgt het pedagogisch handelen in de leefgroepen op en brengt hierin verbetering aan.
Je hebt interesse voor diagnostiek en voert testen uit.
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.

Wat verwachten wij van jou?
-

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 en de context.
Je kan werken in teamverband maar ook zelfstandig.
Je kan plannen, organiseren en evalueren tot het gewenste resultaat.
Je communiceert op een open en spontane wijze, zowel binnen het team als naar de rest
van de organisatie. Op deze manier onderhoud je vlot je contacten.
Je hebt een coachende houding waarmee je teams kan activeren.
Je bent bereid je flexibel in te zetten.
Je bent proactief, kwalitatief, communicatief en mensgericht ingesteld.
Je kan jezelf profileren binnen de missie orthopedagogische zorg van de Broeders van
Liefde.
Wat bieden wij jou?
-

Interesse?
Zie jij jezelf binnen onze
organisatie als Orthopedagoog
werken?
Solliciteer online via
http://clarafey.be/sollicitaties
Bijkomende informatie via
03/636.01.13
www.clarafey.be
www.facebook.com/ClaraFey.BvL

-

Een gevarieerde functie met verscheidene
ontplooiingskansen
binnen
een
mensen
kwaliteitsgerichte organisatie, die je de kans geeft
om kinderen, jongeren en volwassenen, die het
moeilijk hebben in de maatschappij, te ondersteunen
en begeleiden.
Verschillende
vervangingsovereenkomstmogelijkheden.
Verloning PC 319.01 – L1.
Ingangsdatum: zo spoedig mogelijk
Een rookvrije en groene werkomgeving.
Deze functie zal worden ingevuld in
regio Brecht of Vorselaar.

