VACATURE
Monnikenheide-Spectrum biedt een gedifferentieerde dienstverlening aan mensen met een
verstandelijke beperking. De verschillende ondersteuningsvormen binnen de voorziening zijn de
woonondersteuning (wonen op het domein en in het dorp), de dagbesteding (dagcentrum en
atelierwerking), dagopvang, mobiele begeleiding en de tijdelijke opvang in het kortverblijf.
Om de continuïteit van onze diensten te verzekeren, gaan wij over tot de aanwerving van een

Orthopedagoog – 28,5/38
Datum van indiensttreding:
Aard van het contract:

1 september 2020
onbepaalde duur

Je maakt samen met vier andere orthopedagogen deel uit van de pedagogische dienst die
verantwoordelijk is voor de opvolging van het cliëntperspectief in de dienstverlening. Je verfijnt en
implementeert de methodiek van vraag gestuurd werken en optimaliseert de ondersteuning door
multidisciplinair samen te werken. Je begeleidt cliënten individueel en je speelt in op plots wijzigende
zorgvragen. Je bent nauw betrokken bij de intake van nieuwe cliënten. Daarnaast werk je ook
beleidsondersteunend: mee uitdenken/uitwerken van visie en procedures in het wijzigende
zorglandschap en lever je vanuit je expertise een bijdrage in de aangeboden interne vorming.

Profiel











Je hebt een diploma licentiaat of master in de pedagogische wetenschappen (optie
orthopedagogiek).
Ervaring met het werken met personen met een verstandelijke beperking is een pluspunt.
Crisissen en conflicten zie je als een kans om nieuwe dynamieken tot stand te brengen.
Goede verbale en schriftelijke communicatievaardigheden
Creatieve, flexibele en lerende instelling
Je wordt graag uitgedaagd om samen met de begeleiders te zoeken naar de beste wijze om de
kwaliteit van het bestaan van de cliënten in te vullen
Je voelt je betrokken bij cliënten, opvoeders en families
Je hebt veel verantwoordelijkheidszin, je durft initiatief te nemen en je kan zelfstandig werken.
Je bent samen met je collega’s verantwoordelijk voor de opmaak en opvolging van de hulp- en
dienstverleningsplannen
Je stemt af en werkt nauw samen met de afdelingshoofden van de verschillende woonvormen.

Wij bieden




Verloning volgens de barema’s van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
(paritair comité 319.01). Relevante anciënniteit wordt in aanmerking genomen.
Een stimulerende werksfeer in een groene, moderne omgeving en een functionele infrastructuur
in het domein Monnikenheide in Zoersel
Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden binnen vzw Emmaüs

Interesse?
Stuur je cv en motivatiebrief aan Kristel.Steegmans@emmaus.be voor 24 juli 2020. De
sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden eind juli, begin augustus.
Meer informatie over de vacature kan je bekomen bij Johan Vermeeren, algemeen directeur, op het
nummer 03-311 77 67.

