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

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

Functieomschrijving
De hoofdbegeleider coördineert de werkzaamheden van zijn leef- of leergroep of
van het contextteam. Hij/zij is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de continuïteit
van de dienstverlening in samenwerking met de begeleiders van zijn team. Hij/zij
werkt nauw samen met de trajectverantwoordelijke/coach voor de pedagogische
uitbouw van de hem toegewezen begeleidingen.

Plaats in de organisatie
De hoofdbegeleider is de leidinggevende van het/de hem toegewezen team(s)
en/of individuele medewerker(s). Hij/zij ontvangt leiding van de pedagogisch
directeur.

Vereiste kennis en ervaring
Minimum bachelor-diploma met pedagogische, psychologische of sociale
oriëntatie.
Minimaal 2 jaar ervaring als begeleider B1C in de Bijzondere Jeugdzorg.
Bereidheid tot flexibele inschakeling in volcontinu systeem met op
regelmatige basis avond– en nachtwerk, alsook weekendwerk.
Zich vinden in de visie van de organisatie.
Vaardig zijn in administratie en rapportage.
Kennis van het Microsoft Office-pakket.
Over rijbewijs B beschikken.
Woon-werkafstand binnen haalbare grenzen.
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Competenties
Besluitvaardigheid
Conflicthantering
Flexibel gedrag
Groepsgericht leidinggeven
Integriteit
Mondelinge vaardigheid
Ontwikkelen van medewerkers
Plannen en organiseren
Stressbestendigheid

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.
Maaltijdcheques.

Sollicitatieprocedure
Schriftelijke sollicitatie met CV en motivatiebrief sturen naar Sofie Fraeye vóór
22/09/2022 om 12 uur, via mail vacatures@hofterwelle.be of per post naar Hof
ter Welle, Anna Piersdreef 1 te 9120 Beveren.
De sollicitatiegesprekken worden gepland op 30/09/2022.
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.

