3 vacatures begeleider verblijf
(M/V)
1 OVER DE VOT
De Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen (= VOT) is als welzijnsvereniging
hoofdzakelijk actief binnen de sector Bijzondere Jeugdzorg. Via onze deelorganisaties HDO,
JEZ11, DIVAM en OSiO bieden wij een continuüm aan hulp- en dienstverleningsvormen aan.
Meer info: www.votjeugdhulp.be

2 FUNCTIE
3 begeleiders verblijf:


Je werkt mee aan het scheppen van een goed georganiseerd leefklimaat in de
leefgroep



Je bouwt een begeleidingsrelatie uit met de jongeren en hun netwerk



Je begeleidt de jongeren en betrokken partijen als IB



Je verricht enkele praktische en administratieve taken bv. het registreren van info
m.b.t. de jongere

3 GEZOCHT PROFIEL


Je beschikt over een master-, bachelor- of HSO-diploma met pedagogische of
sociale finaliteit. Indien diploma hoger secundair is twee jaar relevante ervaring een
vereiste.



Je kiest bewust voor een langdurige tewerkstelling in een residentiële setting
bijzondere jeugdzorg. Dit is een belangrijke vereiste binnen deze vacature.



Je hebt bij voorkeur een eerste werkervaring in een residentiële leefgroep of met
kwetsbare jongeren. Ervaring in de bijzondere jeugdzorg is een pluspunt.



Je bent zo snel mogelijk beschikbaar. De startdatum is onderling af te spreken.



Je hebt een enthousiaste persoonlijkheid met zin voor initiatief en een open blik.



Je werkt graag met groepen. Je kan een groep motiveren en hebt een basiskennis
groepsdynamica.



Je bent creatief in het voorbereiden van activiteiten.



Je streeft naar de best mogelijke kwaliteit in je werk.



Je stelt de cliënt centraal.
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Je wil op constructieve wijze bijdragen aan de missie en doelstellingen van de VOT.
Je toont betrokkenheid t.a.v. de cliënten, collega’s en de organisatie.




Administratieve nauwkeurigheid is een pluspunt
Je woont bij voorkeur binnen een straal van 40km rond Ieper.

4 ONS AANBOD


Een vervangingscontract met kans op verlenging en tevens kans op vast na het
slagen voor een aanwervingsexamen.



Variabel uurrooster (met o.a. avondwerk, inslaapdiensten, weekendwerk)



Loon volgens de barema's van PC 319 + extralegale voordelen (o.a. maaltijdcheques,
extra verlof). Relevante anciënniteit wordt overgenomen.



Interne opleiding voorzien




Werken in een professionele en kwaliteitsvolle organisatie
Werken in een aangename werksfeer binnen een enthousiast en gedreven team.

5 INTERESSE?
Solliciteren kan door uw CV en motivatiebrief te bezorgen aan Filip De Baets, directeur
VOT, Poperingseweg 30, 8900 Ieper.
U kan uw CV en motivatiebrief ook per mail bezorgen aan vacatures@votjeugdhulp.be.
Gelieve duidelijk te vermelden dat u solliciteert voor de functie begeleider verblijf.
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