Master Orthopedagogie
Contract onbepaalde duur – 40 u

Je functie
•

Als orthopedagoog sta je in voor de ontwikkeling en opvolging van het
orthopedagogisch leefklimaat in de groepen.

•

Je coacht de verschillende teams in hun pedagogisch handelen.

•

Je volgt cliënt-trajecten met oog voor continuïteit van begeleiding en zorgzaam
vasthouden, dit zowel individueel als in groep.

•

Je ondersteunt het werken met individuele handelingsplanning. In complexe situaties
stuur je het multidisciplinaire proces.

•

Je maakt deel uit van het experten team.
Je werkt mee aan de ontwikkeling, uitvoering en opvolging van het pedagogisch beleid
van de organisatie.

•

Je bent een schakel in het leggen van contacten en bouwt deze interne en externe op.

Je profiel
•

Je behaalde een master diploma in de pedagogische wetenschappen of in de psychologie.
Of je hebt een bacheloropleiding met diepgaande kennis van de doelgroep(en) en het
methodisch handelen.

•

Je kent of hebt ervaring met de doelgroep ASS.

•

Je onderschrijft de visie van Nieuwe Autoriteit, positief begeleiden en Signs of Safety.
Ook de kennis inzake emotionele ontwikkeling is een pluspunt.

•

Je bent een positieve en energieke denker die op creatieve manier de begeleiders kan
coachen in het omgaan met vaak erg complexe ondersteuningsvragen.

•

Je hebt een krachtige persoonlijkheid die mensen kan verbinden.

Aanbod

•
•
•
•

De kans om te werken in een organisatie met een breed maatschappelijk engagement.
Vast contract van 40/40u met onmiddellijke indiensttreding.
Mogelijkheid tot bijscholing en vorming.
Een competitief loon volgens het geldende barema PC 319.01.

Je werkomgeving
Je werkt in unit jongeren zorg. Je tewerkstellingsplaats is Van Schoonbekestraat 131, 2018
Antwerpen.

Interesse?
Mail je motivatiebrief naar talent@koca.be t.a.v. Kimberly Claeys.

Selectieprocedure?
Een eerste selectie gebeurt op basis van je motivatiebrief. Daarna volgt een sollicitatie gesprek.

Meer info?
Voor bijkomende inlichtingen
kimberly.claeys@koca.be
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Wij moedigen iedereen aan om te solliciteren.
Kwaliteiten en competenties zijn belangrijker dan diploma.

je

Kimberly

Claeys:

