Vacatureomschrijving
begeleider verblijf
De Vereniging Ons Tehuis is een OCMW-vereniging van de O.C.M.W.'s van Ieper, Kortrijk,
Poperinge, Waregem en Wervik.
De Vereniging Ons Tehuis (VOT) is hoofdzakelijk actief binnen de sector Bijzondere
Jeugdzorg en biedt een continuüm aan hulp- en dienstverleningsvormen aan.
Wegens uitbreiding gaan wij over tot de organisatie van een wervingsexamen voor de

functies begeleider verblijf en contextbegeleider.

1 FUNCTIE
Als begeleider verblijf:





Werk je mee aan het scheppen van een goed georganiseerd leefklimaat in de
leefgroep
Bouw je een begeleidingsrelatie uit met de jongeren en hun netwerk
Begeleid je de jongere en betrokken partijen als IB
Verricht je enkele praktische en administratieve taken b.v. registreren van info m.b.t.
de jongere

Op www.votjeugdhulp.be vindt u het uitgebreide functieprofiel terug.

2 PROFIEL:


Je hebt een diploma HTSO leefgroepenwerking of jeugd- en gehandicaptenzorg en
minimum één jaar relevante werkervaring OF je hebt een diploma bachelor of master
in de orthopedagogie OF je hebt een bachelor- of masterdiploma in een andere
richting met sociale of pedagogische finaliteit en je kan via relevante stage-, werk- of
vrijwilligerservaring aantonen dat je voldoende kennis hebt van de doelgroep
kwetsbare jongeren en gezinnen.



Je bent een enthousiast en gedreven iemand



Je kan je identificeren met de VOT als organisatie en als werkgever



Je streeft naar de hoogst mogelijke kwaliteit in je werk en streeft naar continue
verbetering en borging van resultaten.



Je handelt naar en anticipeert op wensen en behoeften van cliënten en geeft een
hoge prioriteit aan goede dienstverlening en cliënttevredenheid.



Je bent een teamspeler die wil bijdragen aan een gezamenlijk resultaat ook als dit
niet van persoonlijk belang is
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Je kan een probleemsituatie of vraag correct analyseren en deze zelfstandig of in
samenwerking met anderen oplossen



Je hebt aandacht voor en luistert actief naar de gevoelens, behoeften en/of noden
van cliënten en houdt hiermee rekening in je eigen gedrag en houding.



Je bent minstens 18 jaar



Je kan een bewijs van goed gedrag en zeden model 596-2 voorleggen (maximum 6



maanden oud)
Je hebt een rijbewijs B.

3 AANBOD EN VOORDELEN:


Openstaande contracten:
-

1 voltijds contract bepaalde duur van 6 maanden. Halftijdse tewerkstelling is

-

tevens bespreekbaar.
Vervangingscontract omwille van langdurige ziekte

Grote kans op contractverlenging


Bij voorkeur te starten tussen midden juni en begin juli 2019. Datum in dienst is echter
bespreekbaar.



Geslaagde kandidaten die niet geselecteerd werden voor de openstaande
vacatures worden opgenomen in een wervingsreserve die 1 jaar geldig blijft voor de
functies begeleider verblijf HDO en JEZ11.



Loon volgens barema's Agentschap Jongerenwelzijn aangevuld met diverse
extralegale voordelen b.v. extra verlofdagen, maaltijdcheques, gratis
hospitalisatieverzekering bij contract onbepaalde duur.



U komt terecht in een professionele organisatie die kwaliteit hoog in het vaandel
draagt en die voortdurend investeert in arbeidsvoorwaarden, -omstandigheden en –
klimaat

4 SOLLICITEREN:
Solliciteren kan door uw cv en motivatiebrief terug te bezorgen op uiterlijk woensdag
22/05/2019 aan Lindsy Van Imschoot, personeelsdeskundige, Poperingseweg 30, 8900
Ieper.
U kan uw cv en motivatiebrief ook per mail bezorgen aan vacatures@votjeugdhulp.be.


Het verkennend gesprek gaat door op woensdag 05/06/2019.



het eindgesprek gaat door op dinsdag 18/06/2019.



Het uitgebreide tijdspad vindt u terug in het examenprogramma op
www.votjeugdhulp.be .

Voor meer info kunt u ons contacteren op 057 22 62 82.

Vacatureomschrijving_begeleider_verblijf v1

2

