Vacature/wervingsreserve psychopedagogische en sociale discipline
Organisatie
Het Vrij CLB regio Gent is een centrum voor leerlingenbegeleiding dat instaat voor de zorg van meer
dan 49.000 leerlingen in regio Gent. Om de zorg voor deze leerlingen te kunnen garanderen, zijn we
in ons multidisciplinair team op zoek naar medewerkers in de psychologische of sociale discipline.
Ons CLB is tevens betrokken in allerlei projecten ( vroegtijdig schoolverlaten, aansluiting onderwijsarbeidsmarkt, laagdrempelige jeugdhulp, ondersteunen van kwetsbare kinderen en jongeren,…),
netoverstijgend via vzw TOPunt (www.topuntgent.be).
We zoeken geëngageerde kandidaten, zowel voor korte als langere vervangingen en voor het
aanvullen van onze wervingsreserve.

Taakomschrijving
-

Een toegankelijk en vriendelijk onthaal voor leerlingen, ouders en schoolpersoneel verzorgen
Leerlingen, ouders en schoolpersoneel begeleiden vanuit onze werkingsdomeinen
De school ondersteunen bij de uitbouw van een zorgzame school
Multidisciplinair overleggen en samenwerken met collega’s en externe partners
Een disciplinegebonden inbreng in het diagnostisch proces realiseren
Kortdurende begeleidingen opzetten met leerlingen
Cliënten gericht doorverwijzen en opvolgen

Profiel
-

-

Je beschikt over een diploma in de psychopedagogische of sociale discipline.
Je hebt een brede maatschappelijke kijk, een groot empathisch vermogen en een sociale
ingesteldheid om in de schoolcontext op te komen voor leerlingen en ouders die minder
kansen hebben en meer noden.
Je bent communicatief en flexibel
Je bent gericht op samenwerking, zowel met de betrokkenen bij een casus als met collega’s
in een team.
Je hebt verantwoordelijkheidszin en engageert je ten volle voor cliënten, collega’s en het
CLB.
Je handelt respectvol binnen de deontologie van de privacywetgeving, het beroepsgeheim.

Competenties
-

Basishoudingen zoals teamgerichtheid, flexibiliteit, inzet en betrokkenheid,
verantwoordelijkheidszin
Kennis en inzichten over onderwijs, hulpverlening, regelgeving en begeleiding
Vaardigheden als dienstverlener, organisator en communicator
Projectmatig werken
Bereidheid om aan deze competenties te werken

Aanbod
-

Gevarieerde job in een boeiende organisatie met maatschappelijke relevantie
Loon volgens barema onderwijssector (salarisschaal 333)
Gratis woon-werkverkeer met openbaar vervoer of fietsvergoeding
Flexibele werktijden
Plaats van tewerkstelling: Halvemaanstraat 96, 9040 Sint-Amandsberg (Gent)

Solliciteren
Geïnteresseerden sturen hun CV en een motivatiebrief naar personeelsdienst@vclbgent.be met
vermelding “sollicitatie”. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Vrij CLB regio Gent gaat voor gelijke kansen. We selecteren kandidaten op basis van hun talenten,
passies en vaardigheden. Je applicatie wordt niet beïnvloed door je leeftijd, geslacht, etnische
afkomst, geaardheid, geloof, handicap, nationaliteit…

