Hof ter Welle (voorziening Bijzondere Jeugdzorg) heeft volgende vacature vrij:

TRAJECTVERANTWOORDELIJKE / COACH (M/V)
jobtime 80% - onbepaalde tijd – met ingang op 01/01/2021

Functieomschrijving
De trajectverantwoordelijke/coach is verantwoordelijk voor een goede instroom.
De trajectverantwoordelijke/coach is verantwoordelijk voor de uitbouw van een
goed verloop van alle begeleidingstrajecten binnen zijn/haar werkdomein en
ondersteunt de begeleiders in de uitvoering van de hulpverlening. Hij/zij zorgt ervoor
dat alle hulpverleningsprocessen volgens de kwaliteitsvereisten en
organisatiedoelstellingen verlopen.
De trajectverantwoordelijke/coach is als lid van het team Inhoudelijke Cel mee
verantwoordelijk voor de inhoudelijke opvolging en coaching van medewerkers en
voor de planning en inhoudelijke uitwerking van procedures en hulpmiddelen ivm de
kernprocessen, kwaliteitsprocessen (oa door de aansturing van projectgroepen en
werkgroepen).
In functie van deze verantwoordelijkheden zorgt de trajectverantwoordelijke/coach
voor een goede afstemming met de hoofdbegeleider(s) en de pedagogische
directie.

Taken en verantwoordelijkheden
 Aanmeldingen / beheer wachtlijst
 Rol in intake
 Werkbegeleidingen ifv overzicht houden op traject(overgangen) en ifv toewijzen
begeleidingen en ifv Binc
 Verslagen inhoudelijk lezen + feedback
 Rol in samenwerking externe diensten (ifv casussen + ifv overkoepelende
samenwerking) vb met aanmelders, ITP, HV-partners, …
 Aanspreekpunt voor begeleiders/ teams om meta mee te kijken en eventueel
aan te sturen in casussen (inhoud, procedures)
 Samenwerking met de hoofdbegeleiders
 Selecteren van onveiligheid, crisissen en klachten in trajecten: meta nemen/
tussenkomen en pedagogische directie hiervan informeren/ hierop betrekken
Hof ter Welle is erkend en wordt gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, agentschap Jongerenwelzijn

 Vanuit IC: aansturen of deelnemen aan PG en WG ifv inhoudelijke processen en
procedures
 Permanentie

Vereiste kennis en ervaring
 Bij voorkeur bachelor of master in de orthopedagogie, maatschappelijk werk,
humane of sociale wetenschappen
 Minimum 5 jaar ervaring in de Bijzondere Jeugdzorg
 Over rijbewijs B beschikken
 Kennis van het Office-pakket

Competenties









Besluitvaardigheid
Coachen
Luisteren
Organisatiesensitiviteit
Probleemanalyse
Samenwerken
Voortgangscontrole
Leidinggeven

Ons aanbod
 Contract van onbepaalde tijd met een jobtime van 80% met ingang vanaf
01/01/2021
 Verloning volgens barema 319.01
 Een dynamisch team binnen een professioneel werkkader
 Opleiding, supervisie en ondersteuning
 Hospitalisatieverzekering

Sollicitatieprocedure
 Schriftelijke sollicitatie met CV en motivatiebrief sturen naar Sofie Fraeye,
pedagogisch directeur, via mail vacatures@hofterwelle.be of op het adres Hof ter
Welle, Anna Piersdreef 1 te 9120 Beveren vóór 26 september 2020.
 De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 5 oktober 2020.
 Het functie- en competentieprofiel is op te vragen op het nummer 03/750.90.80.

