Vacature orthopedagoog 38u

KATR!NAHOF biedt ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking en
hun gezin.

Functieomschrijving
Samen met uw collegae op de pedagogische dienst hebt u specifieke verantwoordelijkheden en bevoegdheden
t.a.v. de intake (verhelderen zorgvraag) - het opstellen van het individueel ondersteuningsplan - het uitvoeren,
evalueren en bijsturen van het individueel ondersteuningsplan.
Profiel







Je bent gemotiveerd om te werken met kinderen, jongeren en/of volwassenen met een lichte, matige tot ernstige
of diepe verstandelijke beperking met al dan niet bijkomende gedragsproblemen of ASS.
Je kan werken in een multidisciplinair team en beschikt over sterke communicatieve vaardigheden en bent sociaal
vaardig.
Je kan op een methodische manier denken en handelen.
Je kan een analyse van gedrag maken op basis van verschillende (theoretische) invalshoeken.
Je bent in staat en bereid om door middel van zelfstudie inhoudelijk blijvend te evolueren.
Je kan plannen en organiseren, motiveren en begeleiden.
Je bent taakgericht en kan je concentreren in een bureau waar met meerdere medewerkers tegelijkertijd wordt
gewerkt.
Je kan zelfstandig werken, creatief denken en initiatief nemen.
Je hebt interesse om projecten inhoudelijk uit te werken.
Nieuwe tendensen binnen de zorg voor personen met een verstandelijke beperking zijn je niet onbekend.
Personen met ervaring met de betreffende doelgroep genieten de voorkeur.
Je kan je zelf profileren binnen de missie, visie en waarden van het O.C. KATR!NAHOF (zie website).





Je beschikt over diploma master pedagogische wetenschappen.
Je beschikt over een rijbewijs B.
Je kan vlot overweg met de PC: internet, e-mail en Office-applicaties.









Aanbod:







Een gevarieerde job met vele ontplooiingskansen.
Werken in een team van orthopedagogen.
Verloning volgens diploma, aan barema L1 (Licentiaat / Master).
Zeer gevarieerd werkveld: van ambulant over semi-residentieel tot residentieel, volwassenen, van lichte tot ernstig
verstandelijke beperking met al dan niet bijkomende handicaps.
Tijdsregeling: Dag - Voltijds / Dagen per week: 5/ Uren per week: 38
Contract: 38u vervangingscontract (zwangerschap), zo snel mogelijk te starten

RUTH MALFLIET, COÖRDINATOR SPD | 03 722 0 722 | ruth malfliet@katrinahof.be
Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen | www.katrinahof.be
orthopedagogisch centrum voor kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking
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Tewerkstelling
O.C. KATR!NAHOF - Fromentinstraat 1, 2050 Antwerpen
www.katrinahof.be
Solliciteren
Stuur jouw sollicitatiebrief en CV voor 1 augustus naar Ruth Malfliet, ruth.malfliet@katrinahof.be.
Kandidaten melden zich aan via e-mail met sollicitatiebrief en cv. Op basis van deze schriftelijke informatie worden de
kandidaten al dan niet uitgenodigd voor een schriftelijke proef met aansluitend gesprek.

