CAW CentraalWest Vlaanderen
Krekelstraat 56,
8870 Izegem
www.caw.be

Vacature
Vacature Kind – en Jongerenbegeleider binnen IFG Residentieel (team Vluchthuis) – 0,50VTE –
onbepaalde duur
Optie Psychosociaal begeleider IFG Residentieel – 0,25VTE – Vervanging progressieve ziekte
Het vluchthuis biedt tijdelijke opvang aan 10 vrouwen en hun vergezellende kinderen die, op basis van intra familiaal
geweld, nood hebben aan een residentiële begeleiding op een geheim adres. Het vluchthuis bestaat uit 7 gezinskamers,
2 kamers voor een vrouw zonder kinderen (waarvan 1 aangepast voor andersvaliden) en 1 studio voor een vrouw met
maximum 3 kinderen. Per kamer verblijft 1 vrouw, al dan niet vergezeld van haar kinderen.
Je staat in voor de psychosociale begeleiding van kinderen en jongeren die verblijven in het vluchthuis.
Het vluchthuis is onderdeel van het hulpverleningsaanbod dat het CAW Centraal-West-Vlaanderen realiseert in het
kader van bestrijden van familiaal geweld.

Jouw opdrachten
Kinder- en jongerenbegeleider vluchthuis
o

Je doet de individuele begeleiding van kinderen en jongeren die, samen met hun moeder, verblijven in het
vluchthuis, in overleg en in samenspraak met de ouder(s) : onthaal en psychosociale begeleiding.

o

Je ondersteunt de moeder-kindrelatie op vlak van opvoeding en ontwikkeling.

o

Je ondersteunt de groepswerking van zowel de vrouwen als de kinderen/jongeren.

o

Je werkt samen met andere diensten in functie van de begeleiding.

o

Je neemt een aantal praktische taken op eigen aan de residentiële setting.

Psychosociaal begeleider IFG Residentieel
o

Je verleent opvang aan hulpvragers die in een materiële, sociale en/of psychosociale noodsituatie verkeren.

o

Je doet aan vraagverheldering, verkent basisrechten en analyseert de situatie en de behoeften van je cliënt.

o

Je denkt samen met de cliënt na over de toekomst vanuit een duurzame oplossingsgerichte insteek. Op basis
hiervan bouw je samen een hulpverleningsvoorstel uit.

o

Je bewaakt de focus van de hulpverlening door periodieke evaluatie en bijsturing in samenspraak met de cliënt.

o

Je biedt sociaal- administratief- juridische hulp aan op de eerste lijn.

o

Je adviseert je cliënt over de sociale hulpmogelijkheden en/of verwijst naar bevoegde organisaties (een arts,
een integratievereniging, hulpnetwerken,...).

o

Je zorgt voor emotionele ondersteuning en een warme aanmelding bij geschikte hulp.

o

Je bewaart het overzicht en werkt vanuit verbinding en contextuele bril.
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o

Je verkent de basisrechten van de cliënt en komt op voor diens belangen. Je leidt toe en installeert aanvullende
hulpverlening in gedeelde zorg, vanuit de noden van de cliënt.

o

Je doet het financiële beheer van de inkomsten en uitgaven van je cliënt.

Jouw profiel
o

Je beschikt minimum over een bachelor diploma in een sociale/ menswetenschappelijke richting.

o

Je stelt je flexibel op. Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.

o

Je hebt affiniteit met het begeleiden van groepsprocessen.

o

Je hebt een basis kennis Frans en Engels (zowel spreken als begrijpen).

Kinder- en jongerenbegeleider vluchthuis
o

Je hebt kennis van de sociale kaart mbt kinderen/jongeren en jonge ouders.

o

Je hebt basiskennis over ontwikkelingspsychologie van het kind en jongeren.

o

Je hebt kennis van diverse methodieken en gesprekstechnieken die eigen zijn aan het werken met kinderen en
jongeren. Dit zowel om in contact te gaan, als ifv een begeleidingstraject.

o

Je bent vertrouwd met opvoedingsondersteuning. Je kan deze vaardigheden ondersteunen en waar nodig
aanleren bij de cliënt.

o

Je hebt kennis van de impact van partnergeweld op de kinderen.

o

Je vertrekt vanuit een meerzijdige houding. Je werkt vanuit verbinding en zet in om ontmoeting tussen ouder(s)
en kind(eren).

Psychosociaal begeleider IFG Residentieel
o

Je hebt kennis sociale administratie.

o

Je hebt kennis m.b.t. gezins- en relationele problematieken bij zeer diverse en maatschappelijk kwetsbare
doelgroepen.

o

Je wilt je inzetten voor kwetsbare doelgroepen in de samenleving, in het bijzonder voor mannen, vrouwen en
kinderen met woon- en thuisloosheidsproblematiek.

o

Je hebt een respectvolle en mature houding, contactvaardig en goed inlevingsvermogen. Je gelooft in de
groeimogelijkheden van mensen.

o

Je handelt op een doelgerichte en methodische manier. Je bent pragmatisch ingesteld en vertrekt vanuit het
oplossingsgericht denken.

o

Je bent dynamisch. Je krijgt energie van veranderende werksituaties.
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o

Je bent flexibel. Je schakelt makkelijk over naar een andere of nieuwe werkwijze afhankelijk van het team
waarbinnen je actief bent en de problematiek van cliënt.

Ons aanbod
o

We bieden je een uitdagende job met ondersteuning via intervisie, supervisie en coaching.

o

Je komt terecht in een organisatie in beweging, waar je ervaring kan opdoen en groeien. Opleidingskansen
doorheen jouw gehele loopbaan. Bij opstart krijg je een aangepast introductie- en coachingstraject.

o

Je werkt binnen PC 319.01 (barema b1c) aangevuld met een hospitalisatieverzekering en 4 dagen extra verlof.
Je werkt vanuit Roeselare.

o

Je beschikt over een rijbewijs B en de mogelijkheid om je vlot te verplaatsen.

o

Je neemt actief deel in het permanentiesysteem buiten de kantooruren op basis van een beurtrol.

o

Arbeidsovereenkomst: 0,50 VTE Kind- en jongeren begeleider onbepaalde duur + mogelijkheid tot aanvullend
0,25VTE Psychosociaal begeleider IFG Residentieel

o

Dienstrooster in overleg af te spreken – Je werkt zeker op dinsdag en woensdagnamiddag.

Solliciteren
o

Solliciteren kan t.e.m. zondag 13 maart 2022. De selectieprocedure bestaat uit een schriftelijke opdracht en
een mondelinge toelichting. De gesprekken worden voorzien op woensdag 23 maart 2022 in de namiddag op
de Krekelstraat 56 te Izegem.

o

Stuur je brief en cv per mail aan: vacature@cawcentraalwestvlaanderen.be .

o

Extra info kan verkregen worden bij Nathalie Devroe –
nathalie.devroe@cawcentraalwestvlaanderen.be – 0491 61 02 51

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
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