GECOMBINEERDE VACATURE MOBIEL TEAM / AFDELING KINDEREN

ZORGCOÖRDINATOR MOBIEL TEAM / ORTHOPEDAGOOG
Dominiek Savio, dat deel uitmaakt van Groep Gidts, biedt een veelzijdig aanbod van ondersteuning
aan personen met een (neuro-) motorische handicap, gaande van ondersteuning in de eigen
leefomgeving tot ondersteuning in het centrum zelf. Het gelooft in de mogelijkheden van ieder mens
ongeacht de leeftijd, geslacht, geaardheid, handicap, etnische afkomst, nationaliteit, geloof of
levensbeschouwing.

Jouw functie
Het betreft een opdracht waarbij het aansturen van de Mobiele werking (14u) en een
leerlinggebonden opdracht als orthopedagoog (9.5u) worden gecombineerd.
1. Zorgcoördinator mobiel werking kinderen
Kinderen met een motorische beperking lopen vaak school binnen het gewone onderwijs.
Onderwijsondersteuning vanuit een type 4 is hier meestal aangewezen. In een fase van voorbereiding
van instap in het gewoon onderwijs voor peuters of kleuters, of wanneer de ondersteuningsnood van
die aard is dat bijkomende ondersteuning vanuit zorg noodzakelijk is, is een goede zorgafstemming
essentieel. Hier situeert zich de opdracht van zorgcoördinator mobiele werking.


Samen met de intakeverantwoordelijke evalueer je inhoudelijk de vragen naar
ondersteuning voor kinderen met een motorische beperking die school lopen binnen het
gewoon onderwijs.



Je verkent de mogelijkheden en vragen van het kind en zijn netwerk, en zet in op een
afgestemde ondersteuning en begeleiding.



Als zorgcoördinator heb je een coachende en ondersteunende rol , zal je het team
inhoudelijk versterken en ben je een belangrijke aanspreekfiguur voor alle betrokkenen.

2. Orthopedagoog afdeling kinderen


Samen met jouw collega-orthopedagogen, een multidisciplinair team en het afdelingshoofd
sta je in voor het realiseren van een brede basiszorg en het aanbieden van verhoogde zorg.



Je volgt nauw individuele trajecten op waarbij je kinderen begeleidt naar zelfredzaamheid en
weerbaarheid.



Je voert gesprekken met kinderen in functie van het bevorderen van het psychisch
welbehagen.



Je werkt binnen een multidisciplinaire setting waar je in functie van individuele
handelingsplanning in dialoog gaat met collega’s, zelfstandig overleg organiseert en vanuit
een leidende rol tot handelingsafspraken kan komen.

Jouw profiel


Je beschikt over een diploma licentiaat of master in de psychologische of pedagogische
wetenschappen.



Ervaring in het werken met kinderen/gezinnen met een beperking is een meerwaarde.



Je toont een groot respect voor kinderen met een beperking en hun netwerk.



Je bent empathisch ingesteld. Luisteren naar de mensen met wie je samenwerkt is je natuur.



Je straalt een actieve en energieke houding uit, ook op moeilijke momenten of bij weerstand.
Je bent gedreven en ondernemend in je werk. Je bent hierbij oplossingsgericht en steeds
bereid om mensen nieuwe kansen te geven.



Je overziet het geheel van je werk en kan hierin prioriteiten aangeven. Je gaat zo efficiënt
mogelijk om met je beschikbare tijd.

Ons aanbod


Contract onbepaalde duur (23.5/38)



Een boeiende en uitdagende functie in een mensgerichte organisatie in volle beweging.



Je komt terecht in een enthousiast en gedreven team en worden gecoacht door een
betrokken leidinggevende.
Verloning volgens de barema’s van het Vlaams Agentschap, Paritair Comité 319.01



Meer info over de functie?
Bart Pauwels | afdelingshoofd kinderen | 0476 837 332
Lieve Borremans |coördinator mobiel team | 0472 640 289

Interesse in deze boeiende en uitdagende functie?
Stuur jouw motivatiebrief en cv ten laatste tegen 13 september 2019 in via deze link.
Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op woensdag 18/09 vanaf 16u.

