Graag zouden wij volgende jobaanbieding doorgeven:
Vzw Begeleidingscentrum Stappen, CANO-organisatie in de bijzondere jeugdzorg voor meisjes
tussen 14 en 21 jaar zoekt 1 teamsupervisor residentieel team (hoofdopvoeder) A1 voor een
deeltijdse betrekking 34/38ste .
De teamsupervisor van het residentiële team is het eerste aanspreekpunt voor de residentiële
medewerkers. Hij/zij is de rode draad doorheen de residentiële werking en hij bewaakt de goede
samenwerking in het team. Hij/zij zorgt samen met de pedagogisch coördinatie voor de
implementatie van de pedagogie in de residentiële realiteit. Hij/zij zorgt voor de opmaak van de
uurroosters en de opvolging van de taken. Hij of zij heeft ook actieve rol als beleidsmedewerker en
heeft een betrokkenheid op de totaliteit van de werking.
Doel van de functie:
 Het residentiële team versterken en verbinden.
 De pedagogische visie vertalen naar de realiteit van de organisatie.
 Ondersteunen van het team residentiële medewerkers op maat (werkgesprekken).
 De brug vormen tussen de residentiële werkvorm en de andere werkvormen in de
organisatie.
 Leiden van het team per werkvorm residentieel.
 Actieve aanwezigheid op overdracht momenten, interveniëren bij crisissen, planning van
de dag mee bewaken en volgende dag mee vorm geven.
Kerncompetentie Stappen
 Flexibel gedrag
 Samenwerken
 Creativiteit
 Voortdurend verbeteren
Competenties eigen aan de functie
 Luisteren
 Richting geven
 Synthetisch denken
 Omgaan met stressfactoren
Wij verwachten:
Diploma: A1 diploma (bachelor sociale richting) of gelijkwaardig door EVC’s
Kennis van de sector Bijzondere Jeugdbijstand
Ervaring met het residentieel werk
Ervaring in coachen en leiding geven
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Goede kennis van Nederlands, Flexibiliteit
De kennis van Nieuwe Autoriteit en Geweldloze Communicatie is een sterke meerwaarde.
Extra:
Vergoeding volgens de officiële barema’s (par.com 319.01) :B1b
De functie start zo snel mogelijk.
Bijkomende inlichtingen: Pieter De Vis (09/228.26.57) of op de website www.stappenvzw.be
Kandidatuur aanmelden voor 17 februari bij Pieter De Vis (directie @stappenvzw.be)
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