Wij zoeken
voor Vizier Crisishulp aan Huis
1 INHOUDELIJK VERANTWOORDELIJKE (m/v)
18079

Crisishulp aan Huis (CAH) biedt crisisinterventie en kortdurende, intensieve hulp aan huis in
gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar in een crisissituatie. De gezinnen worden
aangemeld door het crisismeldpunt. Begeleiders focussen op de dringendste zaken die het
samenleven onder druk zetten. Ze motiveren ouders en andere belangrijke betrokkenen om
de veiligheid van de kinderen te verhogen en een voorspelbare leefsituatie te organiseren.
Ze werken volgens de methodiek Families First. De dienst wordt erkend door het
Agentschap Jongerenwelzijn en is werkzaam in het arrondissement Antwerpen.
Vizier CAH behoort tot OLO vzw.
We zoeken een inhoudelijk verantwoordelijke die de begeleiders ondersteunt, coacht en
superviseert. Je vormt een tandem met de verantwoordelijke en de collega-inhoudelijk
verantwoordelijken van Vizier.

KERNOPDRACHT
o Je bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke werking en biedt werkbegeleiding en
supervisie aan de begeleiders.
o Je coacht, ondersteunt, verbreedt hen in hun begeleidingswerk in de gezinnen. Je
hebt individuele gesprekken waarin je hun ontwikkeling als begeleider opvolgt en
bevordert.
o Je volgt intensief het ondersteuningstraject van alle gezinnen via nauwe opvolging
van de huisbezoeken van de begeleiders, cliëntbesprekingen, werkoverleggen,
contacten met betrokkenen en via de verslaggeving van de begeleiders. Indien nodig
neem je beslissingen om de veiligheid van de cliënten te waarborgen.
o Je werkt samen met de verantwoordelijke van de dienst. Samen zijn jullie
verantwoordelijk voor de implementatie van de kwaliteitsprocessen in de dienst.
o Je neemt je aandeel op in het permanentiesysteem waar de gezinnen beroep op
kunnen doen.

DIPLOMA
o Master in de klinische psychologie of orthopedagogiek.
o Minstens vijf jaar relevante werkervaring.
o Opleiding of ervaring in het coachen of superviseren is een pluspunt.
PROFIEL
o Je hebt ervaring in het werken met gezinnen in een verontrustende situatie.
o Je durft beslissingen te nemen en te handelen, snel en soms op basis van
onvolledige info. Je durft op je ‘innerlijk kompas’ voort te gaan.
o Je stelt je bereikbaar op.
o Meta-denken is je op het lijf geschreven en je kan anderen hierin stimuleren.
o Je werkt doelgericht en planmatig en bent stipt in het nakomen van afspraken.
o Je hebt inzicht in groepsdynamische processen en kan hier actief mee aan de slag
gaan.
o Je bent empathisch en durft je tegelijkertijd directief op te stellen.
o Je hebt humor en veerkracht.
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AANBOD
o Een deeltijds contract van onbepaalde duur (4/5de)
o Een gebruikersgerichte, dynamische en leerrijke werkomgeving
o Loon volgens barema VAPH - PC 319.01

STARTDATUM
Onmiddellijke indiensttreding mogelijk

Interesse? Stuur je cv en motivatiebrief ter attentie van Lien Vanneste, stafmedewerker
HRM, OLO vzw, Miksebaan 264 te 2930 Brasschaat of via mail: vacature@olo.be
Gelieve bij je sollicitatie volgend vacaturenummer te vermelden: 18079

Meer info over onze missie en visie vind je op de website www.olo.be

