Vacature: Ortho-agoog

Over team Ortho
Team Ortho bij Kompas bestaat uit 6 ortho-agogen, die samen de deelwerkingen van Kompas (residentieel,
mobiele ondersteuning, dagondersteuning, arbeidszorg en vrije tijd) begeleiden. Dit team wordt
aangestuurd door een coördinator ortho. Om het team tijdelijk te versterken zijn we op zoek naar een
ervaren orthopedagoog.

Wat ga je doen?
De belangrijkste resultaatsgebieden van deze functie in vzw Kompas
•

•
•
•
•
•
•
•

Je bent mee verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het verankeren van de orthoagogische visie
van Kompas volgens de missie en visie #WijsWonen&Werken en #LeutigLeven&Leren van
vzwKompas
Je coacht het team waarvoor je het inhoudelijk ortho-agogisch werken mee vorm geeft
Je werkt mee aan de professionalisering van de werking, aan het tot leven brengen van gekozen
kaders en ondersteunende methodieken (emotionele ontwikkeling, contextueel werken, ...)
Je bouwt mee aan een kwaliteitsvol ondersteuningsplan waarmee ingespeeld wordt op de actuele
noden en vragen van de cliënt
Hiervoor werk je samen met de teams van een deelwerking, je neemt deel aan teamvergaderingen
en andere relevante overlegmomenten
Je communiceert met verschillende betrokkenen: cliënt, ouders, netwerk, teamleden,…
Je geeft vorming over ortho-agogische thema’s om de werking te versterken
Afhankelijk van de deelwerking draai je mee in een permanentie

Wie ben je ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Je behaalde een master in de sociale wetenschappen of gelijkwaardig door ervaring
Je bent zelfstandig en creatief, je ziet perspectief, hebt daadkracht en doorzettingsvermogen.
Je hebt behoorlijk wat tact, inlevings- en motiverend vermogen
Je bent een teamplayer
Je hebt ervaring als ortho of ervaring in individuele begeleiding van cliënten met specifieke
ondersteuningsnoden (autisme, gedrags- en emotionele stoornis,…)
Je kan vlot en integer communiceren
Je bent digitaal vaardig
Je bent bereid om flexibel mee te denken en te werken om de ruime opdracht van het ortho-team
van vzw Kompas waar te maken.

Wat bieden we je
•
•

•
•
•
•
•

Een boeiende job met een leuk team en een veelheid aan interessante uitdagingen
Een ondernemende en warme werkomgeving, de nodige autonomie en korte beslissingslijnen
Contract van bepaalde duur tot eind 2022 (met optie vast contract)
Deeltijds, 3/5den (bespreekbaar)
Verloning barema en arbeidsvoorwaarden volgens PC 319
Begeleiding en opleidingen
Eten aan personeelsvoordeel in Villa Ooievaar

Info ?
Specifieke vragen kan u via mail richten naar onderstaande mailbox of contact opnemen met Pascal
Verstraeten, tel.: 0493 40 28 72.
Aan de slag !
Mail uw sollicitatiebrief met cv, tem 26 november, met duidelijke vermelding van – Ortho-agoog – naar
vacature@vzwkompas.be .
Doordat we jaarlijks heel wat sollicitanten hebben, vragen we ook een foto op je CV te plaatsen zodat we
achteraf makkelijker weten wie je bent. De eerste gesprekken zullen online doorgaan, via ‘teams’.
Tot binnenkort !

