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teamverantwoordelijke 

verbindingsteam 1 Gezin 1 Plan 

(1G1P) Westhoek 

De Vereniging Ons Tehuis gaat in samenwerking met Westhoekoverleg, de 

intergemeentelijke samenwerking van de lokale besturen en OCMW’s uit de Westhoek, over 

tot de organisatie van een wervingsexamen voor de functie van teamverantwoordelijke voor 

het verbindingsteam 1 Gezin 1 Plan Westhoek. 

1 FUNCTIE 

Als teamverantwoordelijke heb je de dagdagelijkse operationele leiding van 1G1P 

Westhoek en sta je in voor de coaching, ondersteuning en aansturing van de medewerkers 

en gerichte inzet van de medewerkers in lijn met de visie van het samenwerkingsverband 

1G1P Westhoek. Naast deze interne organisatie ben je ook verantwoordelijk voor extern 

overleg en afstemming met verschillende partners binnen de jeugdhulp. Tot slot is ook de 

bekendmaking en het uitdragen/ vertegenwoordigen van de visie één van je 

opdrachten.   

Het uitgebreide functieprofiel vind je terug op www.votjeugdhulp.be  

2 PROFIEL 

 Je hebt een masterdiploma in de orthopedagogie of in een andere richting met 

sociale of pedagogische finaliteit. Ervaring is niet vereist, maar een meerwaarde. 

 Of je hebt een bachelorsdiploma orthopedagogie of in een andere richting met 

sociale of pedagogische finaliteit en kan minstens 5 jaar werkervaring aantonen in de 

hulpverlening aan kwetsbare jongeren en/of gezinnen 

 Ervaring met leidinggeven en teamwerking zijn een groot pluspunt 

 Je bent een enthousiast en gedreven iemand.  

 Je bent gemotiveerd voor intersectorale samenwerking 

 Je hebt affiniteit met beleidsmatig werk 

 Je bent besluitvaardig en daadkrachtig 

 Je bent communicatief sterk en bent goed in netwerken. 

 Je hebt een eigen wagen en een rijbewijs B. 

3 AANBOD  

 Contract van onbepaalde duur,  

 bij voorkeur voltijds, minimum 4/5 

 Je bent bij voorkeur onmiddellijk beschikbaar. De startdatum is echter bespreekbaar 

http://www.votjeugdhulp.be/
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 Geslaagde kandidaten die niet geselecteerd werden voor de openstaande 

vacature worden opgenomen in een wervingsreserve die 1 jaar geldig blijft 

 Verloning volgens de barema’s van PC 319.01 rekening houdende met uw diploma 

en werkervaring aangevuld met diverse extralegale voordelen  

 Je komt terecht in een professionele arbeidsomgeving 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 05/09/2019 aan 

Lindsy Van Imschoot, personeelsdeskundige VOT, Poperingseweg 30, 8900 Ieper. 

U kan uw cv en motivatiebrief ook bezorgen per e-mail via 

lindsy.vanimschoot@votjeugdhulp.be.   

 De verkennende gesprekken gaan door op 13/09/2019 

 Het eindgesprek gaat door op 27/09/2019 
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