Vacature in Indigo – verticale leefgroep Domino, voor een voltijdse begeleider
Indigo (met afdelingen in de Kasteelstraat en Sombekedries ) voorziet in verblijf voor 42
kinderen/jongeren en begeleiding van hun gezin. We zien het als onze belangrijkste opdracht dat
jongeren en gezinnen na de opvang en begeleiding in staat zijn om hun taken en problemen op
een bekwame manier aan te pakken. We vertrekken van het geloof in het eigen kunnen, de eigen
talenten van elk kind, elke jongere en ouder(figuur) met wie we samenwerken en dit steeds in
nauw overleg met de context.
Wil je deel uitmaken van deze innovatieve en uitdagende werking? Lees dan zeker verder!
Wij bieden jou
 De kans te werken in een dynamisch, enthousiast team van 8 medewerkers (6
begeleiders , 1 kokkin en 1 huishoudster) die samen met jou de Domino werking verder
willen uitbouwen en vormgeven
 Een ervaren cliëntteam (samengesteld uit clustercoördinator verblijf, de 2 pedagogisch
verantwoordelijken en alle contextbegeleiders van Indigo) waar je terecht kan met al
jouw vragen naar ondersteuning, coaching en intervisie
 Een arbeidsovereenkomst voltijds van onbepaalde duur
 Een overeenkomst die start op 14 maart 2022, jouw werkplek is Kasteelstraat nr 9 te
Waasmunster
 Verloning volgens barema B1C (begeleider klasse 1) met overname van relevante
anciënniteit.
 Een flexibel uurrooster en een soepele vakantieregeling, in een volcontinu systeem met
vroege en late diensten, een beperkt aantal nachten en 2 weekends op de 4 .
 Je wordt gedurende een bepaalde periode ingewerkt door de hoofdbegeleider van
Domino en door jouw ervaren collega’s
 In functie van je begeleidingen kan je beroep doen op 2 dienstwagens die je deelt met je
collega’s
 Je kan bijscholingen volgen zowel intern als extern
 Een organisatie die werk maakt van kwaliteitsvolle en professionele hupverlening
Jouw kernopdracht als begeleider in Domino: je staat in voor het begeleiden van een gemengde
verticale leefgroep binnen een gezinsgericht kader, gericht op het bevorderen van competenties.

Concreet wil dit zeggen:
 samen met het team draag je de verantwoordelijkheid voor een 11-tal jongeren en hun
contexten.
 Je staat in voor de groepsbegeleiding en werkt mee aan een positief, veilig en
ontwikkeling bevorderend leefklimaat.








Je organiseert en begeleidt de groepsactiviteiten en groepsgesprekken.
Je verzorgt en begeleidt de huishoudelijke en verzorgende taken.
Je volgt de individuele begeleidingsprocessen van een 3 tal jongeren op conform de
handelingsplanning.
Je staat model naar ouders en ondersteunt hun opvoedingsvaardigheden tijdens de
contextcontacten.
Je verzorgt de administratie en verslaggeving van jouw begeleidingen.
Je werkt samen met de clustercoördinator, pedagogisch verantwoordelijke,
contextbegeleiders, teamleden, opvoedingsfiguren en de context van de jongere.

Gevraagde competenties (*):








Je bent een bachelor of gegradueerde in de orthopedagogie of een gelijkwaardig diploma
in een sociaal – agogische richting
Je werkt vanuit de LIA kernwaarden : engagement, respect, transparantie, eigenheid en
autonomie, samenwerking en open communicatie.
Je hebt kennis van en ervaring met de leer theoretische principes en de
gedragstherapeutische technieken
Je bent een teamspeler en kan ook zelfstandig werken.
Je bent stressbestendig, flexibel en kan moeilijke situaties hanteren.
Je beschikt over een wagen en rijbewijs
Je legt makkelijk contact, bouwt en onderhoudt constructieve formele en informele
relaties binnen en buiten de organisatie, doorheen de verschillende organisatieniveaus en
de betrokken disciplines.
(*): niemand is perfect. We geloven in de groei van mensen en werken hier graag samen
aan!

 Herken jij je in een van deze vacatures en zie je deze functie als een opportuniteit
binnen jouw professionele loopbaan, aarzel niet en mail jouw persoonlijke motivatie
met CV vóór 28/02/2022 naar wim.depauw@vzwlia.be met vermelding in het onderwerp
‘vacature begeleider Domino’.
Meer informatie over deze vacante functie is te verkrijgen bij Wim De Pauw,
clustercoördinator verblijf en Wim Coppens, de hoofdbegeleider van Domino 052/46.95.34

