Orthopedagoog Tehuis De Rijzende
Ster
TEHUIS van het GO! DE RIJZENDE STER in KUURNE
Online sinds 16 nov. 2021 - Vaste Job

Functieomschrijving











verder optimaliseren van ons pedagogisch beleid
implementeren van het pedagogisch beleid
begeleiden en opvolgen van kinderen en jongeren (dossieropvolging,
leefgroepsondersteuning)
ondersteuning bieden aan het opvoedersteam
een werkgroep opvolgen, organiseren en leiden
werken met de context (organisatie en leiding MDT)
contact en overleg met externe partners
handelen vanuit de visie en doelstellingen van de organisatie
verdere uitwerking kwaliteitshandboek voorziening
herstelgerichte aanpak hanteren

Profiel
PROFIEL







Master in de Orthopedagogiek
rijbewijs B
flexibiliteit in werkdagen (zowel week- als weekendwerk)
kennis van doelgroep
kennis van verschillende methodieken
meerwaarde indien opleiding speltherapie gevolgd werd

JOBGERELATEERDE COMPETENTIES









Samen met het opvoedingsteam een pedagogisch project opzetten voor de
cliënten en hun context
Een project leiden cfr. navorming
De modaliteiten met de cliënten bepalen. Aanpassingen voorstellen
Informatie-, advies-, sensibiliserings- of preventieacties leiden voor
verschillende doelgroepen (deskundigen, ouders, ...)
De personeelsleden bewustmaken van en opleiding geven over de
benadering van kwaliteit
Kwaliteitsprocedures uitwerken en aanpassen en de correcte toepassing
controleren
Kwaliteitsgegevens opvolgen en analyseren. Veranderingen en verbeteringen
bepalen
Documentatiemateriaal voorzien, beheren en actueel houden

Jobgerelateerde competenties







De persoon met een zorgbehoefte begeleiden
De psychologische behandeling opvolgen (aandachtspunten, vorderingen, ...)
Aanpassingen voorstellen
De nood aan psychologische begeleiding vaststellen
De modaliteiten met de persoon met een zorgbehoefte bepalen
De persoon met een zorgbehoefte naar een arts, sociale dienst, paramedici,
... doorverwijzen
Opleidingsacties binnen de organisatie realiseren
Samen met het opvoedingsteam een pedagogisch project opzetten voor
leerlingen in een bijzondere situatie (handicap, gedragsstoornis,
leerproblemen, ...)

Persoonsgebonden competenties











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

Plaats tewerkstelling
TEHUIS van het GO! DE RIJZENDE STER
Boomgaardstraat 19 8520 KUURNE
Toon op kaart
Vereiste studies



Master Pedagogische wetenschappen: Orthopedagogiek
gelijkwaardig door ervaring.

Werkervaring


Niet van belang

Talenkennis


Nederlands (zeer goed)

Rijbewijs


B

Contract





Vaste Job
Contract van onbepaalde duur
Voltijds
Volcontinu systeem

Plaats tewerkstelling


Boomgaardstraat 19 8520 KUURNE

Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: wendy.gheldof@derijzendester.net
Contact: Mevr. Gheldof Wendy

