Hulpverlener Bezoekruimte Vlaamse Ardennen/Panacea – 19u
Wie is het CAW?
Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Vlaanderen is een eerstelijnsorganisatie die
zich richt tot de brede bevolking. Het is onze missie om het welzijn van ieder persoon te versterken,
met een bijzondere aandacht voor mensen in kwetsbare situaties. We zijn rechtstreeks
toegankelijk voor elke welzijnsvraag, voor iedereen. We vertrekken hierbij vanuit de krachten van
de cliënten, zetten sterk in op samenwerking niet alleen intern maar ook met diverse externe
partners.
Binnen het CAW Oost-Vlaanderen zetten we in op een divers personeelsbestand om zo onze hulpen dienstverlening breder in te zetten en een groter doelpubliek te bereiken.
Word jij enthousiast om deze ploeg van diverse medewerkers te ondersteunen?
Dan is deze job misschien iets voor jou!
Hierin kan jij het verschil maken!
Als hulpverlener Bezoekruimte sta je in voor het begeleiden van kinderen, jongeren en ouders
waarbij het recht op persoonlijk contact werd verbroken of conflictueus verloopt. Vaak bevinden de
partijen zich in een vechtscheidingssituatie en komen zij bij het CAW terecht op doorverwijzing vanuit
een gerechtelijke instantie. Je werkt in het werkingsgebied Vlaamse Ardennen / Panacea (regio
Zottegem)
Als hulpverlener bezoekruimte:
•
•
•
•

begeleid je het bezoek tussen ouders en kinderen,
begeleiden van contact- en relatieherstel in conflictueuze scheidingssituaties,
neem je telefonische permanentie voor cliënten en andere hulp- en dienstverleners in het
netwerk rond de cliënten waar en
verzorg je de administratie en rapportage verbonden aan de omgangsregeling en de
verwijzende rechtbank.

Je maakt deel uit van een team en neemt actief deel aan interne en externe inter- en supervisies.
Wie ben jij?
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een bachelordiploma in een menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door
ervaring
Kennis van effecten van een scheiding op kinderen, is een troef.
Je hebt kennis van en een uitgesproken interesse voor het werken met (gezins)systemen en
hun context.
Jouw communicatieve vaardigheden en empathie zorgen ervoor dat je vlot contact legt
zowel met kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar als kwetsbare ouders in complexe
levenscontexten.
Je beschikt over een gezonde dosis assertiviteit en durft confronteren, structuur bieden en
kordaat afgrenzen zonder hierbij de nodige ondersteuning naar ouders en kinderen uit het
oog te verliezen.
De principes van meerzijdige partijdigheid zijn jou bekend.
Jouw probleemoplossende vaardigheden zorgen er voor dat je vlot kan inspelen op nieuwe
en onverwachte situaties.
Je bent vlot in planning en administratie en beschikt over basisvaardigheden ICT of bent
bereid hier aan te werken.

•
•
•

Je werkt op maandag, woensdag en vrijdag en bent bereid om 1 zaterdag om de 2 weken te
werken.
Kennis van Frans is een must
Je beschikt over een rijbewijs en de mogelijkheid tot het gebruik van een wagen.

Dit mag jij van ons verwachten!
•
•
•
•
•
•
•

een onbepaalde duur contract van 19u/w (50%)
een uitdagende job in een innovatieve en dynamische organisatie die
een diversiteitsbeleid voert - inclusief
zelfstandig werk gecombineerd met de nodige begeleiding en ondersteuning vanuit een
team
ontwikkelingsmogelijkheden: een aangepast introductie- en coachingstraject
en opleidingskansen doorheen jouw gehele loopbaan
mogelijkheid tot occasioneel telewerk na de inwerking
systeem van glijdende uren aandacht work-life balance
een verloning volgens het PC 319.01, barema B1C, waarbij:
o alle aantoonbare én relevante anciënniteit wordt overgenomen
o bijkomende vakantie- en compensatiedagen
o een gunstig groepstarief voor hospitalisatieverzekering bij Ethias voor de ganse
familie

Solliciteer nu!
Interesse in deze job?
Vul dan online je sollicitatie aan vóór 13/9/'21
Sollicitatiegesprekken worden ingepland op vrijdag 17/9/'21 in de namiddag
Sollicitaties via mail worden niet behandeld!
Voor verdere vragen kan je contact opnemen met de teamverantwoordelijke HR, Caroline Laroy.

CAW Oost-Vlaanderen
Visserij 153, 9000 Gent
+32 9 265 89 20
vacatures@cawoostvlaanderen.be
Kaart: https://goo.gl/maps/PvaKT49BRu32

