CAW Centraal-West Vlaanderen
Krekelstraat 56, 8870 Izegem
www.caw.be

Vacature
Jongeren- en jongvolwassenhulpverlener (JOVO) – regio Midden West-Vlaanderen
(onbepaalde duur – 1 VTE)
CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) is er voor iedere burger met om het even welke welzijnsvraag. De kerntaken van een CAW zijn
preventie, onthaal en begeleiding binnen de missie en visie van de organisatie.
Als jongeren- en jongvolwassenhulpverlener bij het CAW zijn je kernopdrachten onthaal, begeleiding en preventie.
Binnen een onthaaltraject focus je je op vraagverheldering, directe hulp en toeleiding of verwijzing indien nodig. Wanneer een jongere/
jongvolwassene meer nood heeft aan ondersteuning, stap je over naar een begeleidingstraject waarin je meer verdiepend aan de slag gaat en
samen met de jongere/ jongvolwassene werkt aan gezamenlijk geformuleerde doelstellingen. Doorheen het volledige traject heb je oog voor de
sociale context van de jongere/ jongvolwassene, betrek je hen wanneer nodig en zorg je ervoor dat de jongere/ jongvolwassene de meest
gepaste hulp krijgt. Je doet aan casemanagement bij jongeren/ jongvolwassenen met complexere vragen.
Je benadert jongeren/ jongvolwassenen proactief en outreachend via samenwerking met voorzieningen bijzondere jeugdzorg. Je trekt in tandem
trajecten voor jeugdhulpverlaters conform de methode en visie ‘loopplanken/ bruggen naar 18’. Je bent het rechtstreeks aanspreekpunt en
gezicht voor het netwerk (straathoekwerkers, jeugdwerkers, e.a.) in de regio in functie van doorverwijzing van jongeren/ jongvolwassenen.
Naast onthaal en begeleiding zet je in op preventie. Je richt je hierbij op de meest kwetsbare groepen. Outreachende activiteiten en het actief
profileren van het jongeren- en jongvolwassenaanbod van het CAW behoren tot je takenpakket.
Deelname aan organisatie brede opdrachten van het CAW (werkgroepen, chat, sova,…)
Je maakt deel uit van het team Outreach.

Jouw opdrachten
Jongeren- en jongvolwassenhulpverlener (JOVO)
•

Je zet in op cliëntgericht onthaal, zowel face to face, als telefonisch, via mail, via chat.

•

Je werkt mobiel en outreachend, laagdrempelig en vindplaatsgericht – specifiek gericht op jongeren/ jongvolwassenen. Je doet aan
vraagverheldering en analyseert de situatie en de behoeften van je cliënt. Je zet door en kan ‘out of the box’ denken.

•

Je biedt jouw cliënt en zijn netwerk de gepaste professionele ondersteuning op vraag én op maat. Je gaat aan huis, je gaat mee op
stap waar nodig of je ontvangt je cliënt op bureau.

•

Je overziet welke stappen de cliënt moet maken, anticipeert hierop en laat je niet snel uit het veld slaan door tegenslag.

•

Je bouwt mee aan het natuurlijk en professioneel netwerk rond je cliënt, en ondersteunt de cliënt om dit te onderhouden. Indien
aangewezen zet je alle betrokken actoren rond de tafel.

•

Je zet in op bekendmaking van het jongeren- en jongvolwassenaanbod van het CAW. Je fungeert als rechtstreeks aanspreekpersoon
voor het netwerk in functie van doorverwijzing.

Jouw profiel
•

Je wilt je inzetten voor kwetsbare doelgroepen in de samenleving – meer specifiek jongeren/ jongvolwassenen. Je vindt gemakkelijk
aansluiting op jongeren/ jongvolwassenen en kent hun leefwereld.

•

Je bent gebeten door op maat werken, je houdt ervan om integraal, proactief en outreachend te werken. Je bent sterk in individuele
trajecten en werkt vanuit een generalistische kijk.

•

Je gaat graag zelfstandig aan de slag en trekt je uit de slag in onverwachte situaties. Je schrikt er niet voor terug om op jongeren/
jongvolwassenen af te stappen om jezelf voor te stellen.

•

Je bent mee met de sociale media en je kunt via die weg vlot contacten leggen met het doelpubliek.

•

Je bent alert voor signalen en kunt deze omzetten in concrete acties.

•

Je weet je professionele netwerk uit te bouwen en in te zetten in functie van je doelgroep.

•

Je kunt zelfstandig werken zonder daarbij de connectie te verliezen met collega’s die op een andere locatie actief zijn.

•

Je hebt een bachelor sociaal/menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring.

•

Je hebt affiniteit met de verschillende thema’s binnen het Algemeen Welzijnswerk: financiële hulpverlening, thuisloosheid, gezinsen relationele problemen, echtscheiding, opvoedings-ondersteuning, kansarmoede,...

•

Je hebt kennis van de sociale kaart en sociale wetgeving.

•

Je beschikt over een rijbewijs B en de mogelijkheid om je vlot te kunnen verplaatsen. Je uitvalsbasis is Roeselare.

•

Je werkt binnen PC 319.01 barema: B1c, aangevuld met een hospitalisatieverzekering.

•

Arbeidsovereenkomst 1 VTE onbepaalde duur – avondwerk 2 maal per week tot 19u

•

Solliciteren kan t.e.m 12/12/2021. De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke proef en een mondelinge toelichting. De
gesprekken worden voorzien op maandagnamiddag 20/12/2021 – avond in de Krekelstraat 56 te Izegem.

•

Stuur je brief en cv per mail aan: vacature@cawcentraalwestvlaanderen.be . De selectieprocedure bestaat uit een gesprek en een
schriftelijke opdracht.

•

Extra info kan verkregen worden bij Lies Vandenbussche – lies.vandenbussche@cawcentraalwestvlaanderen.be en 0490 58 57 89.

CAW Centraal-West-Vlaanderen wil medewerkers aanwerven op basis van competenties en talenten, ongeacht hun
leeftijd, geslacht, origine of geaardheid. Vraag het volledige competentieprofiel op via
vacature@cawcentraalwestvlaanderen.be.

