Begeleid Wonen Brussel zoekt 1 PEDAGOOG (m/v)
Situering
Begeleid Wonen Brussel is een dynamische organisatie die mobiele begeleiding biedt aan mensen
met een (vermoeden van) handicap. Begeleiders ondersteunen hen in het dagelijks leven opdat zij
hun leven uniek en kwaliteitsvol kunnen invullen en krachtig in de wereld staan. We werken samen
met onze cliënten vanuit een emancipatorische visie en in volwaardig partnerschap.
Meer info op www.bwbrussel.be.
Om ons team te versterken, zijn we op zoek naar een extra stafmedewerker.

Wat wij verwachten:











Je ondersteunt een team begeleiders zodat je als groep verantwoordelijkheid opneemt om onze
dienstverlening te realiseren volgens de visie en de missie van onze dienst.
Je controleert de kwaliteit van de begeleidingen, de tevredenheid bij onze cliënten en indien
nodig voer je de klachtenprocedure uit.
Je ondersteunt de begeleiders zowel individueel als in groep.
Je werkt constructief samen met diverse partnerorganisaties binnen en buiten Brussel.
Je geeft adviezen op het beleidsniveau en je neemt beslissingen binnen het stafoverleg.
Je hebt kennis en vaardigheden in de omgang met personen met een handicap, regelmatig in
combinatie met gedragsproblemen, kansarmoede, multiculturaliteit, e.d…
Je kan een team leiden, motiveren, de visie en de missie van onze dienst met een groep
uitdragen naar de praktijk.
Je bent bereid tot sporadisch avondwerk.
Je hebt een master in pedagogische wetenschappen of gelijkwaardig diploma.
Naast het Nederlands kan je je plan trekken in het Frans. Kennis van nog andere talen is een
meerwaarde.

Vereiste studies:
Master in de pedagogische wetenschappen of gelijkwaardig diploma
Talenkennis: Frans (beperkt), Nederlands (goed). Kennis van andere talen is een meerwaarde.
Werkervaring: bij voorkeur min. 2 jaar ervaring in een leidinggevende functie

Wij bieden:







Een uitdagende, boeiende en verrijkende job waarin je veel bijleert en waarin je je energie kwijt
kan
Ondersteuning via stafoverleg en diverse mogelijkheden tot vorming
Veel afwisseling op de werkvloer (op vlak van jobinhoud, doelgroepen, context waarin je terecht
komt,…)
De kans om inhoudelijk mee te bouwen aan werkgroepen en projecten en daarin een
persoonlijke bijdrage te leveren.
Een dynamische organisatie, voortdurend evoluerend en innoverend
Toffe collega’s en een goede werksfeer





De kans om in het bruisend Brussel te werken, vol van leven, culturele achtergronden,
verschillende maatschappelijke contexten
Een voltijds contract van bepaalde duur, met mogelijkheid tot verlenging. Indiensttreding zo
vlug mogelijk, onderling af te spreken.
Relevante anciënniteit wordt in rekening gebracht voor de verloning.

Solliciteren:
Schriftelijk of per e-mail met CV t.a.v. Mevr. Hilde De Bleser
BEGELEID WONEN BRUSSEL
Adres: Louis Wittouckstraat 54, 1020 Laken
Email: hilde@bwbrussel.be
www.bwbrussel.be
Solliciteren kan tot eind juni 2019.
Geselecteerden worden telefonisch uitgenodigd.

