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Leefgroepbegeleid(st)er OOOC De Zandberg
DE ZANDBERG in VARSENARE
 Online sinds 12 okt. 2021 - gewijzigd sinds 4 nov. 2021 - Vaste Job

Functieomschrijving
Begeleiding van meisjes (van 12 tot 18 jaar)
- Je staat in voor de begeleiding van de jongeren binnen de dagdagelijkse structuur (verzorging, eten, medisch, …).
- Je begeleidt de groepsdynamiek (o.a. conﬂicthantering, groepssfeer bevorderen, …).
- Je ondersteunt de jongeren op sociaal en emotioneel vlak.
- Je staat in voor individuele begeleidingsmomenten (onthaal, zakgeld, activiteit, …).
- Je voorziet, leidt/begeleidt activiteiten en vormingen.
- Je zorgt voor de schoolse opvolging (contact met school, huiswerkbegeleiding, …).
- Je doet pedagogische begeleiding in de context (contacten, contextmomenten, …).
Participeren binnen het diagnostisch proces
- Participatieve observatie

?

- Je neemt deel aan en bereidt multidisciplinair overleg voor.
- Je staat in voor de verslaggeving vanuit de pedagogische discipline (logboek, diagnostisch verslag, …).
- Je begeleidt de jongeren binnen hun diagnostisch proces.
Participeren binnen vergaderingen (teamvergadering, personeelsvergadering, infovergadering, mini-team,
werkgroepvergadering, externe vergadering, …)
- Je brengt eigen agendapunten voor de vergaderingen aan.
- Je zorgt voor een eigen inbreng in de vergaderingen.
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- Je neemt jouw rol op inzake de verslaggeving van vergaderingen.
Organisatorische taken
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- Je staat in, samen met het team, voor het organiseren van een vakantieplanning.
- Je kunt instaan voor het opvolgen van stageperiodes.
- Je zorgt voor het volgen en werken in een dagstructuur.
- Je staat in voor het opnemen van huishoudelijke taken binnen de leefgroep.
Je staat in voor het opnemen van administratieve taken binnen de leefgroep.

Proﬁel
Proﬁel
* Je beschikt over de capaciteit om leiding te geven aan meisjes van 12 tot 18 jaar. (maximum 7)
* Je beschikt over bijzondere voeling met de doelgroep van de Bijzondere jeugdzorg. Je hebt een grote betrokkenheid.
* Je vertrekt vanuit een basishouding van respect en privacy naar de jongeren en hun gezin.
* Je beschikt over de mogelijkheden om houvast te bieden in een crisissituatie.
* Je werkt vlot samen in teamverband in functie van begeleiding aan de jongeren en hun gezin.
* Je hebt een brede interesse en slaagt er in om deze over te brengen op de jongeren in een activiteitenaanbod.
* Je bent bereid tot dag-, nacht- en weekenddienst.
* Creativiteit, methodisch kunnen handelen, goed kunnen samenwerken en kunnen omgaan met stressfactoren zijn een vereiste.

Jobgerelateerde competenties
• Informatie verzamelen over de situatie van de zorgvrager en samen de sociaal-educatieve interventiewijze bepalen
• De dagelijkse activiteiten organiseren voor de zorgvrager(s), de uitvoering opvolgen en tussenkomen bij conﬂicten of
incidenten
• Informatie over individuele dossiers verstrekken en uitwisselen met het team, magistraten, medisch personeel, leerkrachten
of betrokken commissies, ....
• Zorgvragers de sociale en beleefdheidsregels tijdens de dagelijkse activiteiten uitleggen
• Collectieve sociaal-educatieve acties evalueren (bereikte doelstellingen, moeilijkheden, …)
De informatie doorgeven (partners, ﬁnanciers, ..)

?

• Acties organiseren voor de ontwikkeling of instandhouding van sociale of familiale banden
• Speciﬁeke doelgroep: Sociaal-emotionele moeilijkheden

Persoonsgebonden competenties
• Samenwerken als hecht team
• Contactvaardig zijn
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• Resultaatgerichtheid
• Plannen (= ordenen)
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• Zelfstandig werken
• Leervermogen hebben
• Creatief denken (Inventiviteit)
• Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (ﬂexibiliteit)
• Omgaan met stress

Aanbod
Wij zoeken momenteel een leefgroepbegeleid(st)er, waarvoor wij een 3/4 -contract (28.5u/week) aanbieden.
De start van het contract is voorzien op eind november 2021.
Wij bieden de kans om belangrijke ervaring op te doen binnen Integrale Jeugdzorg.
Je wordt opgenomen in een boeiend multidisciplinair team.
We bieden een verloning aan op A1 niveau volgens barema.

Plaats tewerkstelling
DE ZANDBERG
Zeeweg 36 8490 VARSENARE
Toon op kaart ()

Vereiste studies
• Graduaat Orthopedagogie
• Prof. bach. Orthopedagogie: Orthopedagogie
• Prof. bach. Sociaal werk: Maatschappelijk werk
• Master Pedagogische wetenschappen: Orthopedagogiek

Werkervaring
• Beperkte ervaring ( < 2 jaar )

Rijbewijs
• B

?

Contract
• Vaste Job
• Contract van onbepaalde duur
• Deeltijds - 28 uren per week, te presteren in 5 dagen
• Volcontinu systeem

Waar en hoe solliciteren?
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Via e-mail: jill.couvreur@zandberg.be (mailto:jill.couvreur@zandberg.be)
Contact: Mevr. Jill Couvreur

 Zoek

 Menu

Sollicitatie met motivatiebrief en CV.
Sollicitatieprocedure bij Dhr. Paul Verbiest (directie) en Mevr. Jill Couvreur (Hoofdbegeleidster) via mail op volgende mailadressen:
paul.verbiest@zandberg.be
jill.couvreur@zandberg.be

VDAB-vacaturenummer: 63241933
Online sinds: 2021-10-12
Deze functie staat open voor iedereen.
Niet alle vacatures zijn nagekeken door VDAB. VDAB is niet aansprakelijk voor de inhoud van de niet-nagekeken vacatures.
Heb je een opmerking over deze vacature? Meld het aan VDAB. ()

Mogelijk ook interessant

?
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Opvoeder A2

opvoeder-onthaalmedewerker

Laatst gewijzigd op 8 november 2021

Laatst gewijzigd op 15 november 2021

Vaste Job in BREDENE
Voor HUIZE WESTERHAUWE

Tijdelijke job (met optie vast) in BRUGGE
Voor SINT-JOZEFSINSTITUUT

(/vindeenjob/vacatures/63382759/opvoedera2?source=lookalikeVacature&
medium=vacaturedashboard)

(/vindeenjob/vacatures/63418891/opvoederonthaalmedewerker?source=lookalikeVacatu
re&medium=vacaturedashboard)

2
woonbegeleid(st)ers/opvoeder
s
Laatst gewijzigd op 8 november 2021

Vaste Job in BRUGGE
Voor BINNENSTAD
(/vindeenjob/vacatures/63391118/2woonbegeleid-st-ersopvoeders?source=lookalikeVacature&
medium=vacaturedashboard)
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