
 

 

 

 

VACATURE PEDAGOOG 
Met een contract van onbepaalde duur aan een jobtime van 80% 

FUNCTIEOMSCHRIJVING 

Je werkt in team van 3 pedagogen en staat onder leiding van de pedagogisch 

directeur. Je begeleidt 4 leefgroepen (ongeveer 50 cliënten), waaronder 1 

inclusieve woning in het centrum van Kampenhout.  

 

 Je adviseert en ondersteunt het beleidsteam inzake de kwaliteit van 
het pedagogisch handelen  

 Je bewaakt en stuurt de zorginhoudelijke kwaliteit in de organisatie 
aan.  

 Je maakt de vertaling van de individuele dienstenovereenkomst naar 
de individuele ondersteuning van de cliënt 

 Je blijft actief op de hoogte van recente ontwikkelingen en nieuwe 
tendensen in de zorg voor volwassen personen met een mentale 
beperking  

 Je begeleidt individuele cliënten met een bijzondere problematiek 
 
Naast je kerntaken ben je bereid om 4x per jaar weekendpermanentie op te 
nemen en occasioneel een vroege of late dienst te werken in een leefgroep 
  
PROFIEL     

VEREISTEN 

 Je bent minimum in het bezit van een diploma master in de 
pedagogische wetenschappen 

 Je bezit basiskennis over Microsoft Office 

 Je bezit over minimum  3 jaar ervaring  

 Positief: je hebt ervaring in teamcoaching 
 

COMPETENTIES 

 Besluitvaardigheid 

 Flexibiliteit  

 Luistervaardigheid 

 Mondeling communiceren 

 Systemisch denken 

 Oplossingsgericht denken 

 Visie  
 Vakgerichtheid 

 

WIJ BIEDEN JOU  

 Verloning volgens barema PC 319 

 Een fietsvergoeding 

 Een aangename werkplek in een toffe voorziening 

 Kortingen en voordelen via een voordeelkaart van Merits & Benefits 

 Een smartphone vergoed door OTB en een mobiel abonnement 

Ons Tehuis Brabant vzw - kortweg “OTB” -  is een vergunde zorgaanbieder die instaat voor de zorg en  

de begeleiding van volwassenen met een mentale beperking. Wij bieden vraaggestuurd woon-, dag- en individueel 

aanbod in 9 woningen en een dagwerking op onze hoofdcampus en in onze inclusieve woning Zuurhage. 

SOLLICITEREN 

Stuur je CV en motivatiebrief 
uiterlijk 17/03/2019 naar  
Katy Decavele 
katyd@onstehuisbrabant.be met 
vermelding van de functie waarvoor 
je solliciteert.  

Elke sollicitant ontvangt een 
antwoord. Bij een positieve selectie 
word je uitgenodigd voor een 
gesprek. Dit gesprek zal 
plaatsvinden in de 2e helft van 
maart 

Meer informatie? Neem contact op 
met onze beleidsmedewerker HR, 
Charlotte, via HR-
medewerker@onstehuisbrabant.be  

MEER INFO  

Ons Tehuis Brabant vzw 
Perksesteenweg 126 
1910 KAMPENHOUT 
 
(T) 016 65 91 10 
(F) 016 65 91 11 
 
www.onstehuisbrabant.be 
info@onstehuisbrabant.be 
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