Hof ter Welle (voorziening Bijzondere Jeugdzorg) heeft voor zijn residentiële afdeling
binnen het adolescententeam volgende vacature vrij:

INTEGRAAL BEGELEIDER (M/V)
Contract van onbepaalde tijd – jobtime 100%

Functieomschrijving
De integraal begeleider is verantwoordelijk voor het dagelijks groepsgebeuren in
samenwerking met zijn/haar team. Hij/zij staat in voor de individuele begeleiding van
de jongere, dit geïntegreerd in het groepsproces en de contextbegeleiding. Hij/zij is
tevens verantwoordelijk voor het uitbouwen van een kwaliteitsvol
hulpverleningsproces ten aanzien van de jongere en zijn context. Hij/zij werkt nauw
samen met zijn/haar team en het ruimere netwerk. De begeleider werkt vanuit de
visie van de organisatie.

Plaats in de organisatie
De integraal begeleider maakt deel uit van een team. Hij/zij en het team worden
aangestuurd door de hoofdbegeleider. Hij/zij legt inhoudelijke verantwoording over
de casussen aan de trajectverantwoordelijke.

Vereiste kennis en ervaring
De begeleider beschikt bij voorkeur over een bachelor of master in de
orthopedagogie, maatschappelijk werk, humane of sociale wetenschappen.
Zelfstandig kunnen werken in teamverband.
Zich vinden in de visie van de organisatie.
Bereidheid tot flexibele inschakeling in een volcontinu systeem met op
regelmatige basis avond- en nachtwerk, alsook weekendwerk.
Vaardig zijn in administratie en rapportage.
Kennis van het Microsoft Office-pakket.
Over rijbewijs B en een wagen beschikken.
Woon-werkafstand binnen haalbare grenzen.
Hof ter Welle is erkend en wordt gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, agentschap Jongerenwelzijn

Competenties
Aanpassingsvermogen
Conflicthantering
Inlevingsvermogen
Integriteit
Luisteren
Samenwerken
Verantwoordelijkheid
Zelfontwikkeling

Ons aanbod
Contract van onbepaalde tijd met een jobtime van 100%
Verloning volgens barema van pc 319.01.
Een dynamisch team binnen een professioneel werkkader.
Opleiding, supervisie en ondersteuning.
Professioneel en aangenaam werkkader.
Hospitalisatieverzekering

Sollicitatieprocedure
Schriftelijke sollicitatie met CV en motivatiebrief sturen naar Birger Huygen vóór
19/11/2021 via mail vacatures@hofterwelle.be of per post naar Hof ter Welle,
Anna Piersdreef 1 te 9120 Beveren.
De sollicitatiegesprekken worden gepland op 25/11/2021 in de voormiddag.
Als u weerhouden bent, zal er telefonisch contact worden opgenomen.
Meer info is telefonisch te verkrijgen bij het secretariaat op het nummer
03/750.90.80. Het functie- en competentieprofiel is ook te verkrijgen op dit
nummer.

