Hof ter Welle (voorziening Bijzondere Jeugdzorg) heeft voor zijn residentiële en
dagcentrumwerking volgende vacature vrij:

CONTEXTBEGELEIDER (M/V)
Contract van onbepaalde tijd – jobtime 70%

Functieomschrijving
De contextbegeleider is verantwoordelijk voor het uitbouwen van een kwaliteitsvol
hulpverleningsproces ten aanzien van de jongere en zijn context. Samen met de
individueel begeleider van de unit overleg je om te komen tot een integraal
hulpverleningsproces voor de jongere en zijn context.

Plaats in de organisatie
De contextbegeleider is lid van een zelfsturend intervisieteam. Hij/zij legt inhoudelijke
verantwoording over de casussen aan de trajectverantwoordelijke en wordt
aangestuurd door een hoofdbegeleider. De contextbegeleider werkt nauw samen
met de begeleidingsteams van de leef- of leergroepen.

Vereiste kennis en ervaring
Minimum bachelor-diploma met pedagogische, psychologische of sociale
oriëntatie.
Bijkomende opleiding gezinsbegeleiding vanuit systemisch/contextueel
gedachtengoed en/of oplossingsgerichte methodiek is aangewezen.
Ervaring met de doelgroep Bijzondere Jeugdzorg, ervaring in
contextbegeleiding is een pluspunt
Zelfstandig kunnen werken in teamverband.
Zich vinden in de visie van de organisatie.
Bereidheid tot avondwerk (geen 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
Conflicthantering
Flexibel gedrag
Inlevingsvermogen
Integriteit
Luisteren
Mondelinge vaardigheid
Stressbestendigheid

Ons aanbod
Contract van onbepaalde tijd met een jobtime van 70%
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 David Daems vóór
28/09/2022 via mail vacatures@hofterwelle.be of per post naar Hof ter Welle,
Anna Piersdreef 1 te 9120 Beveren.
De sollicitatiegesprekken worden gepland in Hof ter Welle te Beveren op
6/10/2022 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.

