Werken in De Kiem, misschien wel iets voor jou?
Mensen helpen die door drugs, alcohol of medicatie in de problemen zijn geraakt,
daar draait het bij ons om.
Samen streven naar verandering, naar een betere levenskwaliteit en waar mogelijk
een drugsvrije toekomst daar gaan we voor.
Met een enthousiaste ploeg van een 50-tal medewerkers biedt De Kiem preventie,
vroeginterventie, ambulante en residentiele hulp.
Een positieve en collegiale werksfeer met oog voor ontwikkelingskansen en nieuwe
uitdagingen houdt ons scherp. Wil jij mee het verschil maken?
Om ons preventieteam te versterken zijn we op zoek naar een gedreven:

Drugpreventiewerker (19u)
voor de politiezone Regio Puyenbroeck (m/v/x)
Dit is je job:
- Samen met een collega (19u) zorg je voor de verdere uitbouw van een lokale,
intergemeentelijke drugpreventiedienst (Drugpunt) in de politiezone Regio
Puyenbroeck (Wachtebeke, Zelzate en Lochristi): vroeginterventie, geven en
organiseren van vorming en preventieactiviteiten, begeleiden van de
plaatselijke overlegstructuren.
Dit ben jij:
- Je hebt een basisopleiding bachelor in het domein van de gezondheidszorg of
sociaal-agogisch werk.
- Je kan zelfstandig werken en initiatief nemen en bent vaardig in het leggen
van netwerk-contacten
- Je bent ook een teamspeler die voldoening haalt uit het samenwerken met
collega’s
- Je ervaring in preventiewerk en/of het begeleiden van druggebruikers strekt tot
aanbeveling
- Je bent bij voorkeur snel beschikbaar (vanaf oktober 2021).
Wij bieden:
- een halftijds contract van onbepaalde duur
- Volgens IFIC-barema 15
- Je werkt in Drugpunt Regio Puyenbroeck samen met een halftijdse collega
- Je werkt in De kiem samen met de preventiewerkers van de zones WetterenLaarne-Wichelen, Rhode-Schelde en Assenede-Evergem (waar De Kiem
actief is) en met drugpreventiewerkers uit andere Drugpunten.
Dit is je kans:
Stuur je kandidatuur met curriculum vitae voor 7 oktober 2021 naar De Kiem,
Vluchtenboerstraat 7a, 9890 Gavere, t.a.v. Jo Thienpont of jo.thienpont@dekiem.be

Functieomschrijving drugpreventiewerker
Naam van de functie
Drugpreventiewerker (medewerker Drugpunt)
Plaats van de functie in de organisatie
De drugpreventiewerker functioneert rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van
de verantwoordelijke van de ambulante werkingen van De Kiem.
Beknopte omschrijving van de functie
Verdere uitbouw van een lokale drugpreventiedienst in de politiezone Regio
Puyenbroeck (Wachtebeke, Moerbeke, Zelzate en Lochristi)
Deze opdracht omvat zowel preventie als vroeginterventie :
-

preventie : organiseren van vorming en preventieactiviteiten in samenwerking
met plaatselijke intermediairs
vroeginterventie : bieden van info en advies, kortdurende begeleidingen van
jongeren en ouders, …

Specifieke verantwoordelijkheden
-

vroeginterventie – kortdurende begeleiding van jongeren met lichte
drugproblemen
opvang en geschikte doorverwijzing van personen met ernstige
drugproblemen
nauwgezet volgen van het hulpverleningsaanbod
dossierbeheer – beroepsgeheim – overleg verwijzers
beleidsmatige ondersteuning bieden aan partners (scholen, instellingen)
psycho-educatie en drug specifieke ondersteuning kunnen geven aan ouders
en intermediairs
Aanbieden van vorming rond alcohol, drugs, gamen, …
leiden, sturen en trekken van de plaatselijke overlegstructuren (LOD)
medewerking aan diverse werkgroepen, intervisie en overlegstructuren
mee uitwerken en superviseren van lokale/intergemeentelijke drugpreventie
activiteiten
administratie / registratie / opmaken actieplannen, jaarverslagen, begroting
bekendmaking van de dienst – netwerkontwikkeling
uitbouw van een correct, volledig en relevant informatiepunt rond drugs en
gerelateerde sectoren.
Informeren en sensibiliseren van de bevolking inzake de alcohol- en
drugproblematiek

Vereisten:
-

rijbewijs B en beschikken over eigen wagen
flexibel in uren (avond & weekendwerk)

Kwalificaties:
-

communicatieve vaardigheden / voor een groep spreken / vergaderingen
leiden
stressbestendig
basiskennis drughulpverlening/drugpreventie landschap
goed in team kunnen werken
creativiteit in het opzetten van drugpreventie activiteiten
leiding kunnen nemen
minimale vaardigheden psychosociale begeleiding
zelfstandig kunnen werken
doorzettingsvermogen - consequent zijn
bereid tot (onverwacht) avond- en weekendwerk
bereid tot verplaatsingen
Mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden

Werktijdregeling: Uurrooster in overleg

