
Sint-Idesbald – Orthoagoog

Je werkplek
Vanaf 1 januari 2023 is Sint Jan de Deo deel van OC Sint-Idesbald. Sint Jan de Deo
biedt ondersteuning aan volwassenen met een verstandelijke en/of meervoudige
beperking. Sint Jan de Deo is een lerende organisatie die door samenwerking
nieuwe kansen wil creëren voor haar bewoners en cliënten en voor haar
medewerkers.OC Sint Jan de Deo heeft 7 residentiële groepen, waarvan 4
leefgroepen sterk zorggericht zijn.  De andere leefgroepen zijn gericht op 
bewoners die vanuit een veilige omgeving meer sociaal-emotionele
ondersteuningsnoden hebben. Daarnaast zet OC Sint Jan de Deo ook in op
dagbesteding, mobiele begeleiding, studiowonen en ambulante dienstverlening. 

(20+) Sint Jan de Deo | Handzame | Facebook

Jouw toekomstige job
Als Ortho-agoog in Sint Jan de Deo ben je eindverantwoordelijke voor het
opvolgen van de individuele trajecten van de residentiële cliënten binnen vier
leefgroepen en van de cliënten dagondersteuning.  Je verzorgt mee de
beeldvorming en verslaggeving van deze cliënten intern en naar externe partners
toe.

Algemeen superviseer en coach je de begeleiders en de teams m.b.t. de
ondersteuningsplanning en het groepsgericht  en individueel werken met alle
cliënten in deze werkingen. 

Samen met de agogisch medewerker, neem je volgende taken op je binnen de
voorziening:

Je bouwt het agogisch beleid binnen de voorziening uit.

Je streeft bewust pedagogisch handelen na en hanteert een aantal
belangrijke agogische kaders als vertrekpunt.

Je staat in voor het uitvoeren van algemeen agogisch werk in functie van de
dagelijkse werking en het beleid.

Je staat in voor het begeleiden van personen met een verstandelijke
beperking, eventueel bijkomende fysieke beperking en/of psychische
kwetsbaarheid, in samenwerking met hun netwerk en andere hulpverleners.

Je participeert in het intake- en opnamebeleid.

Je hebt een actieve bijdrage aan kwaliteitsverbetering en visieontwikkeling.

Je neemt de leiding over of neemt deel aan een aantal interne en externe
werkgroepen en overlegorganen.

https://www.facebook.com/stjdd


Je bent vormingsverantwoordelijke en staat in voor de vormingskalender en
voor het organiseren of onder de aandacht brengen van vormingsmomenten
die de werking van de voorziening kunnen versterken.

Je verzorgt mee de permanentie in een beurtrolsysteem.

Als lid van het beleidsteam denk je mee na over het beleid binnen de
voorziening als organisatie in beweging. 

Jouw talenten

Je beschikt over een emancipatorische basishouding waarbij je groeigericht en
doelgericht aan de slag gaat, je stelt hierbij steeds maximaal kwaliteit van
bestaan voorop en streeft een warme ondersteuning van iedere cliënt na,

je hebt een positief kritische ingesteldheid, je blijft steeds op zoek gaan naar
kansen en mogelijkheden in dialoog met anderen,

je kan planmatig, gestructureerd en zelfstandig werken,

je bent vooruitstrevend en innovatief op een gezonde manier – je krijgt de
mensen mee,

gezien de diversiteit van de job, dien je van vele markten thuis te zijn – je
bent polyvalent, leergierig en hebt een pioniersmentaliteit,

je bent stressbestendig, je kan voldoende rationeel blijven als de dingen
eens tegenzitten,

je kan jezelf goed uitdrukken zowel verbaal als schriftelijk, ook digitaal ben
je goed mee met je tijd,

je hebt een goede kennis van, alsook een mening over het huidige
zorglandschap,

je neemt je verantwoordelijkheid op binnen het groter gehaal van de
voorziening en werkt overschrijdend over verschillende diensten heen,

je bent master in de (ped)agogische en/of psychologische wetenschappen.

Wat kunnen we je bieden

Een tijdelijke maar uitdagende job, waarbinnen je jouw ervaring als
Orthoagoog met mensen met een verstandelijke beperking en psychische
kwetsbaarheid een boost kan geven,

een boeiende en gevarieerde job met veel autonomie en inspraak, in een
professionele organisatie waar je altijd beroep kan doen op collega's van het
beleidsteam en de directie,

ruimte en tijd om jezelf verder te ontplooien als persoon en als professionele
beroepskracht,

je beschikt over een eigen laptop, algemeen kan je genieten van een
aantrekkelijke fietsvergoeding en tal van kortingen via benefits@work van
de Broeders van Liefde,

een contract bepaalde duur in een voltijds dagsysteem,

verloning en anciënniteit volgens de barema's van het VAPH (barema 14 -



L1).

Arbeidsvoorwaarden
Indiensttreding : zo snel mogelijk

Contract bepaalde duur (tot 1/11/2023)

Deelwerking Welzijn - Volwassenen, standplaats Sint Jan de Deo Handzame

Beschikken over een rijbewijs B en bij voorkeur in het bezit van een eigen wagen

Goesting om onze collega teworden?
Stuur je sollicitatiebrief via de link door voor 27 januari 2023.

Meer informatie bij Inge Declerck, verantwoordelijke dagbesteding of Sabine
De Wandel, regioverantwoordelijke (051/56 63 07).

Neem ook een kijkje
bij www.sintjandedeo.be en www.broedersvanliefde.be.  

https://www.sintidesbald.org

http://www.sintjandedeo.be/
http://www.broedersvanliefde.be/
https://www.sintidesbald.org
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