Vacatureomschrijving
contextbegeleider
De Vereniging Ons Tehuis is een welzijnsvereniging van de O.C.M.W.'s van Ieper, Kortrijk,
Poperinge, Waregem en Wervik.
De Vereniging Ons Tehuis (VOT) is actief binnen de sector Bijzondere Jeugdzorg en
Opvoedingsondersteuning en biedt een continuüm aan hulp- en dienstverleningsvormen
aan.
Wij stellen een tijdelijke betrekking open voor de functie van contextbegeleider. Dit
betreft een vervangingsovereenkomst omwille van zwangerschap.

1 FUNCTIE





Je begeleidt de jongere en zijn netwerk met als doel het optimaliseren van het
gezinsfunctioneren en maximaliseren van de ontwikkelingskansen voor de jongere
in zijn milieu via pedagogische, sociale, materiële en praktische begeleiding van
het gezin waartoe de jongere behoort. De jongere verblijft ofwel thuis ofwel in
een leefgroep van HDO.
Je werkt samen met andere diensten, scholen, …
Je verricht enkele praktische en administratieve taken b.v. registreren van info
m.b.t. de cliënten

Op www.votjeugdhulp.be vindt u het uitgebreide functieprofiel terug.

2 PROFIEL






Je hebt een diploma bachelor of master in de orthopedagogie of sociaal werkoptie maatschappelijk werk OF je hebt een bachelor- of masterdiploma in een
andere richting met sociale of pedagogische finaliteit en je kan via relevante
stage-, werk- of vrijwilligerservaring aantonen dat je voldoende kennis hebt van
de doelgroep van kwetsbare jongeren en gezinnen.
Wij zoeken een enthousiaste en gedreven collega die zich kan identificeren met
de missie en visie van de VOT.
Je streeft naar de hoogst mogelijke kwaliteit in je werk.
Je handelt naar en anticipeert op wensen en behoeften van cliënten en geeft
een hoge prioriteit aan goede dienstverlening en cliënttevredenheid. Je bent
empathisch ingesteld.
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Je vertrekt vanuit de krachten van je cliënt.
Je neemt graag eigen verantwoordelijkheid en initiatief maar bent tevens een
teamplayer
Je beschikt over probleemoplossende vermogens.
Je bent stressbestendig en kan rustig en efficiënt blijven werken in moeilijke
situaties.
Je hebt kennis van het contextuele gedachtegoed
Je kan je zowel mondeling als schriftelijk vlot en correct uitdrukken
Je talenkennis van Frans is voldoende om Franstalige gesprekken te voeren
Je beschikt over een rijbewijs B en een eigen wagen.
Je woont bij voorkeur in een straal van 40km rond de VOT.

3 AANBOD EN VOORDELEN





Een voltijdse vervangingscontract vanaf 26 februari tot en met midden
september 2020.
Tewerkstellingsplaats: Poperingseweg 30, 8900 Ieper
Loon volgens barema B1C van het PC 319.01 aangevuld met diverse extralegale
voordelen b.v. extra verlofdagen, maaltijdcheques, tweede pensioenpijler.
U komt terecht in een professionele organisatie die kwaliteit hoog in het vaandel
draagt en die voortdurend investeert in arbeidsvoorwaarden, -omstandigheden
en -klimaat

4 SOLLICITEREN:
Solliciteren kan door je CV en motivatiebrief terug te bezorgen op uiterlijk zondag 1
maart aan Evy Huys, verantwoordelijke personeel, Poperingseweg 30, 8900 Ieper of
vacatures@votjeugdhulp.be.
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