Vacature in Indigo, module verblijf binnen het OVBJ Beaufort.
Beaufort ziet het als haar belangrijkste opdracht dat jongeren en gezinnen na de opvang en begeleiding
in staat zijn om hun taken en problemen op een bekwame manier aan te pakken. We vertrekken van
het geloof in het eigen kunnen, de eigen talenten van elk kind, elke jongere en ouder(figuur) met wie
we samenwerken en er is nauw overleg met de context.
Indigo (afdeling Sombekedries ) voorziet in verblijf voor 20 jongeren en begeleiding van hun gezin.
Jongeren tussen 13 en 20 jaar worden opgevangen in de pubergroep Via en de adolescentenwerking
Scala.
Wij zijn op dit moment op zoek naar een Pedagogisch verantwoordelijke voor de horizontale
leefgroepen in het kader van een arbeidscontract onbepaalde duur en dit ter vervanging van Fleur
Bosch die uit dienst gaat. Deze overeenkomst gaat in op 2 september 2019

LIA vzw werft aan

Pedagogisch verantwoordelijke
contract onbepaalde duur voltijds
1. Kernopdracht van de functie
 Als pedagogisch verantwoordelijke schep je alle pedagogische voorwaarden zodat de
kernprocessen kwaliteitsvol worden gerealiseerd. Je staat in voor de begeleiding en
coaching van de individuele begeleiders en van de contextbegeleiders.
2. Plaats in de organisatie
 Je staat onder de rechtstreekse leiding van de clustercoördinator verblijf.
3. Resultaatgebieden
 Je beheert de externe wachtlijst en verzorgt de interne regie
 Je coördineert procesmatig en inhoudelijk de cliëntbegeleidingen van intake tot
afsluiten, binnen de visie van Lia vzw en het pedagogisch profiel van OVBJ Beaufort
 Je versterkt de professionele ontwikkeling van de individuele begeleiders en de
contextbegeleiders gericht op een kwaliteitsvolle en wetenschappelijk onderbouwde
hulpverlening
 Je volgt continu recente ontwikkelingen, inclusief wetenschappelijke inzichten, binnen de
jeugdhulpverlening en de hulpverlening aan jongvolwassenen op
 Je geeft mee betekenis aan goede zorg/ hulpverlening door enerzijds een adviserende rol
op te nemen vanuit de eigen deskundigheid (proactief) en anderzijds door een
signaalfunctie te vervullen t.a.v. het directieteam (reactief)
 Je bouwt een netwerk uit en onderhoudt dit met interne en externe partners binnen de
integrale jeugdhulpverlening in het kader van de permanente kwaliteitszorg van de
hulpverlening
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4. Gevraagde competenties :










Je bent een master in de orthopedagogische of psychologische wetenschappen.
Je werkt vanuit de LIA kernwaarden : engagement, respect, transparantie, eigenheid en
autonomie, samenwerking en open communicatie.
Je hebt kennis van en ervaring met de leer theoretische principes en de
gedragstherapeutische technieken, de systeemtheorie, signalen van welzijn en veiligheid
en het oplossingsgericht werken
Je bent geboeid door het werken met jongvolwassen en hun context
Je bent vlot in overleg en je kan op een constructieve wijze in teamverband werken
Je kan vlot plannen en organiseren
Je bent stressbestendig, flexibel en kan moeilijke situaties hanteren.
Je bent communicatief vaardig zowel mondeling als schriftelijk.
Je beschikt over een wagen en rijbewijs.

LIA vzw biedt :




Een gevarieerde en boeiende job binnen een voltijds contract onbepaalde duur
Kansen tot professionele groei en ontwikkeling in een organisatie die werk maakt van
kwaliteitsvolle hulpverlening aan jongvolwassenen
Verloning volgens het barema L1 van PC 319.01 met overname van relevante anciënniteit

 Herken jij je in deze vacature en zie je deze functie als een opportuniteit binnen
jouw professionele loopbaan, aarzel niet en mail jouw persoonlijke motivatie met
CV vóór 30/06/2019 naar wim.depauw@vzwlia.be met vermelding in het
onderwerp ‘vacature pedagogisch verantwoordelijke’.
 Gesprekken vinden plaats in juli.
 Meer informatie over deze vacante functie is te verkrijgen bij Wim De Pauw en
Fleur Boschl - 052/46.95.34 of binnenpost 3021 (Wim en Fleur)
 Deze vacature wordt ook extern verspreid.
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