Een 500-tal medewerkers staan elke dag in voor goede zorg voor
mensen met psychische kwetsbaarheden. Bijzondere aandacht gaat
hierbij naar zorgvernieuwing en de vermaatschappelijking van zorg. In de Gentse
regio werken we hiertoe nauw samen met heel wat andere voorzieningen en diensten.
Word jij onze nieuwe medewerker die dit mee realiseert?

Om het team van Meander, behandelafdeling voor personen met een verstandelijke beperking en psychische problemen in het Psychiatrisch Centrum Caritas, Caritasstraat 76, 9090 Melle te versterken, zoeken wij een enthousiaste
(m/v):

MASTER ORTHOPEDAGOGIE
Jouw profiel:

Jouw functie:

Voor deze functie zoeken wij een nieuwe collega:
• die beschikt over een masterdiploma in de orthopedagogie • die expertise heeft in gezinsbegeleiding • die ervaring
heeft in het werken met jongeren • die beschikt over
coachende vaardigheden • die flexibel, warm en geduldig is • die aandacht heeft voor beperkingen doch ook
mogelijkheden ziet • die mensen op een positieve manier kan
stimuleren en motiveren • die zelfstandig kan werken • die
kan omgaan met crisissituaties en over oplossingsgerichte
vaardigheden beschikt • die zich thuis voelt in een waardengerichte organisatie met christelijke identiteit.

Als orthopedagoog sta je in voor de begeleiding van jongeren
met een lichte verstandelijke beperking en een psychiatrische
problematiek. Je adviseert het beleidsteam en werkt mee aan
de ontwikkeling van het beleid en de behandelvisie. Je betrekt
en begeleidt de context (= hulpverleningscontext + gezinsbegeleiding) van de jongere.
Om de leefgroep te coachen en te ondersteunen, werk
je minstens 2 dagen in de week mee in de leefgroep.
Je leidt de werkvergadering van de jongerengroep.
Ons aanbod:
Een voltijds contract van onbepaalde duur (min. 30u per week)
• een vergoeding aan het wettelijke ziekenhuisbarema met
toeslagen en overname van relevante anciënniteit • bijkomende voordelen zoals een gratis hospitalisatieverzekering, een
fietsvergoeding en vormingsmogelijkheden • er wordt rekening
gehouden met de “work-life” balans en persoonlijke groei.

Hoe solliciteren?
• Voor meer informatie: contacteer Els Blomme, zorgmanager, op het telefoonnummer 09 210 68 09.
• Kandidaten bezorgen, bij voorkeur via e-mail, vóór 15 mei 2016 hun motivatiebrief met cv aan
sollicitatieszorg@pccaritas.be.
• De selectieprocedure bestaat uit een CV-screening en een selectiegesprek met de zorgmanager en het
beleidsteam waarin wordt gepeild naar motivatie, vakkennis en competenties.
• Zie ook: www.pccaritas.be
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