Vzw Begeleidingscentrum Stappen zoekt dynamische leefgroepbegeleid(st)er.
Vzw Stappen is een CANO – organisatie in de Jeugdzorg voor meisjes tussen 14 en 21 jaar.
Wij bieden een job (30 of 34 u) aan van onbepaalde duur in een fijne werkomgeving!
Opdracht:
Residentieel begeleidingswerk van meisjes tussen 14 en 21 jaar die verblijven in de verschillende
woonformules van de voorziening.
Taakomschrijving van een begeleider in het residentieel team :
• Als residentieel begeleid(st)er is het jouw opdracht om samen met de meisjes en de collega's een
plaats te creëren waarin meisjes leren functioneren binnen veilige grenzen en tegelijkertijd
aangesproken worden op hun krachten, hun verlangens en hun dromen.
• De opdracht van Stappen en dus ieder die er werkt vertrekt vanuit de rechten van het kind. Deze
maximaal waarborgen is het kader waarbinnen we werken.
• Je vertrekt hierbij vanuit het dagelijkse leven en de structuur van het gebeuren in de leefgroep.
Door een enthousiaste houding daag je meisjes uit tot initiatieven.
• Je werkt samen met de jongere, contextbegeleider en supervisor een individueel
begeleidingstraject uit en je volgt het mee op.
• Je neemt deel aan teamvergaderingen, intervisies, cliëntbesprekingen, …
• Je team staat in voor een 7 op 7 dagen dragende werking. Het gaat om een combinatie van dag-,
avond-, nacht- en weekendwerk.
Wij verwachten:
Gepassioneerd door, en ervaring met, de doelgroep.
In de basishouding van een leefgroepbegeleid(st)er vinden we respect voor de jongere, veerkracht, een
open mind en een lerende zelfkritische begeleidershouding erg belangrijk.
Betrokken in en geëngageerd voor een diverse en warme samenleving.
Minimum basisopleiding bachelor in menswetenschappelijke richting. We willen ook andere
diploma’s/invalshoeken en ervaring bekijken die een toegevoegde waarde kunnen betekenen voor het
werk en de organisatie.
Affectie met het kader Nieuwe Autoriteit en Verbindend werken strekt tot aanbeveling.
Goede kennis van Nederlands. Rijbewijs is een meerwaarde.
Aanbod:
Vergoeding: officiële barema’s (par.com 319.01) met overname van relevante anciënniteit
Functie start ten laatste 1 augustus 2021
Een boeiende en veelzijdige job met veel autonomie in kleine en enthousiast team binnen een dynamische
en vernieuwende organisatie die groeikansen biedt en ruimte om talenten te ontwikkelen.
Permanente supervisie en vorming
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Procedure:
Bijkomende inlichtingen: Pieter De Vis / Maureen Pollentier of op de website www.stappenvzw.be
Kandidatuur (CV & Sollicitatiebrief) bij Pieter De Vis (directie@stappenvzw.be) voor 2 augustus 2021
Start contract: ten laatste eind september, liefst eerder.
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