Orthopedagoog (m/v)
FUNCTIEOMSCHRIJVING
De orthopedagoog verleent vanuit de eigen professionele verantwoordelijkheid hulp aan patiënten in de vorm van diagnostiek,
behandeling en crisisinterventie. Het algemeen doel van de orthopedagoog is de patiënt vaardigheden te leren die nodig zijn voor een
optimale deelname aan het dagelijks leven en zo de kans op herval te verminderen.
o
o
o
o
o
o

Je begeleidt patiënten, gericht op het verkrijgen van inzicht in hun gedragsproblemen op basis van gestelde doelen aan de hand
van een behandelplan;
Je motiveert patiënten voor het volgen van hun behandelprogramma;
Je adviseert over therapeutische behandeling vanuit orthopedagogisch/psychologisch perspectief tijdens multidisciplinaire
behandelplanbesprekingen;
Je levert op indicatie een bijdrage in deskundigheidsbevordering aan het team van forensische psychiatrische medewerkers;
Je levert een bijdrage aan de uitvoering van het behandelaanbod. Meer specifiek het aanbieden van behandelmodules die
gericht zijn op het verhogen van de responsiviteit van de patiëntenpopulatie;
Je levert een bijdrage aan diagnostiek.

PROFIEL
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Je hebt een master diploma in de Pedagogische Wetenschappen, afstudeerrichting orthopedagogiek;
Je hebt kennis van en ervaring met het toepassen van meerdere orthopedagogische behandelmethoden en -technieken;
Je houdt ontwikkelingen in het vakgebied bij;
Je hebt kennis van de mogelijkheden en beperkingen van de eigen en aangrenzende disciplines in het kader van
multidisciplinaire samenwerking;
Je kan omgaan met weerstand bij soms opstandige patiënten en kan sterktegericht werken;
Je beschikt over tact, inlevingsvermogen en over het vermogen patiënten te motiveren en te stimuleren tijdens therapeutische
contacten;
Je kan je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken;
Je bent een teamspeler;
Je beschikt over geduld en doorzettingsvermogen en hebt gevoel voor systematiek.

AANBOD
o Je komt terecht in een dynamische en gezonde organisatie, waar teamwork centraal staat;
o Je oefent deze boeiende functie voltijds uit in een aangename, moderne werkomgeving;
o We bieden je goede opleidingsmogelijkheden;
o Je krijgt een aantrekkelijk salaris aangevuld met extralegale voordelen;
o Jouw werkplaats is gevestigd in Gent (te Wondelgem).

INTERESSE ?
Vind je je terug in dit profiel of wens je meer informatie over deze vacature? Aarzel dan niet en solliciteer voor 15/02/2019 online.

