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Zorgtrajectbegeleider (orthopedagoog) 30/40 in
afdeling voor kinderen met een visuele beperking
Omschrijving
Begeleidingscentrum Spermalie - Het Anker maakt deel uit van ondersteunings- en expertisenetwerk vzw
De Kade en bestaat uit twee hoofdcampussen.
Campus Spermalie biedt in het hoofdgebouw in de Snaggaardstraat te Brugge zorg en ondersteuning aan
kinderen en jongeren, in nauwe samenwerking met de scholen voor buitengewoon onderwijs.
Binnen de intramurale zorg voor minderjarigen is er een vacature voor een functie als zorgtrajectbegeleider
(orthopedagoog) (30/40), binnen de doelgroep van kinderen (2,5 -13j) met een visuele (meervoudige)
beperking. (LAVI,lagere afdeling)
Kerntaken en verantwoordelijkheden:
·
·
·
·
·
·
·
·

Maatwerk initiëren: duiden van de hulpvraag van het kind (en gezin)naar alle betrokkenen;
opstellen , evalueren en bijsturen van het ondersteuningsplan op basis van de afspraken binnen de
individuele dienstverleningsovereenkomst en doelgroepspecifieke aandachtspunten.
actief inzetten op indicatoren van kwaliteit van leven.; gebruik maken van concept ICF.
Procesbegeleiding en bevorderen van de multidisciplinaire samenwerking: afstellen hulpvraag en
prioriteiten in de begeleiding in nauwe samenwerking met de gezinsbegeleider, de zorgcoördinator
en de collega’s van het onderwijs
directe begeleiding : onderzoek, observatie of individueel gesprek met de kinderen of hun
ouders/verwanten of hun netwerk.
Bijdrage leveren en inspireren tot het pedagogisch innoverend beleid van de afdeling
Meewerken aan projecten en vorming i.v.m. houdingen, inzichten en vaardigheden of methodieken
relevant voor de specifieke doelgroep en de noden in, het veranderende zorglandschap.
deelname aan interne en externe samenwerkingsverbanden.

Wij verwachten
- Je beschikt over een Master in de pedagogische of psychologische wetenschappen, optie orthopedagogiek
- Je hebt bij voorkeur ERVARING IN semi-residentiële setting
- Je onderschrijft de missie, visie en waarden van vzw De Kade
- Je hebt zin voor initiatief en beschikt over een positieve ingesteldheid
- Je kan goed in team werken, én beschikt over een goede dosis zelfstandigheid
- Je beschikt over vlotte contactvaardigheden en een groot aanpassingsvermogen
Je beschikt over volgende competenties:
· een respectvolle houding zowel tav gebruikers als anderen met ruimte voor empowerment
· op een dynamische, inspirerende en constructieve manier kunnen samenwerken met collega’s,
leidinggevenden, deskundigen, ondersteunende diensten en derden.
· vaardigheden in teambegeleiding en coaching.
· Vaardig in het leiden van een vergadering en in verslaggeving.
· vlotte contactvaardigheden, kunnen hanteren van meervoudige partijdigheid
· Zelfstandig kunnen werken met zin voor initiatief en betrokkenheid op de job.
· Toepassen van individu overstijgende inzichten

·
·
·
·
·

Beschikken over een open leerhouding
Stressbestendigheid en snelle verwerkingsvaardigheden
Kennis PC-gebruik: office in functie van communicatie en rapportering.
Nederlandstalig met functionele kennis Frans, Engels
Volgende kennis en ervaringsgebieden zijn pluspunten : ervaring binnen residentiële zorg,
bijkomende opleiding ifv begeleiding (contextuele benadering, interactie en/of module Korzybski),
kennis van visuele beperking en van technologische hulpmiddelen, ervaring met begeleiding van
kinderen met diverse vragen op sociaal-emotioneel gebied

Wij bieden
- Een boeiende job in een dynamische, mensgerichte werkomgeving
- Een multidisciplinair team van enthousiaste, betrokken collega’s
- Een aangename werksfeer
- Een uitgebreid vormingsaanbod en de kans om specifieke expertise te ontwikkelen
- Een regelmatig uurrooster en een ruime verlofregeling
- Een eerlijke verloning volgens de barema’s van het PC 319
- Een mogelijkheid tot kinderopvang tijdens de vakanties

Plaats tewerkstelling
Snaggaardstraat 9, 8000 Brugge

Meer informatie bij
Meer informatie bij Tine Van den Wouwer, tine.vandenwouwer@de-kade.be
Solliciteren ten laatste op 20 juni 2014

Solliciteer Online
Solliciteer online op www.de-kade.be/vacatures

