Begeleidingscentrum Dennenhof is een multifunctioneel centrum erkend vanuit het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap (VAPH) die 100 kinderen en jongeren (zowel jongens als meisjes) met gedrags- en/of
emotionele stoornissen en/of autismespectrum stoornissen begeleidt. Onze kinderen en jongeren zijn normaal tot
beneden gemiddeld begaafd. Onze 11 leefgroepen zijn verspreid over 9 locaties in de regio Antwerpen.

INDIVIDUELE BEGELEIDER M/V
(tijdelijk contract – 19u/week)
Wat verwachten wij van jou?
 Bieden van individuele begeleiding aan één van onze kinderen (12 jaar) met ASS en/of andere problematiek
en werkt rond bepaalde doelstellingen (zelfstandigheid, zelfredzaamheid, sociale vaardigheden, gebruik
openbaar vervoer, winkelen, schoolse begeleiding,… );
 Je zal uitzonderlijk individuele begeleiding aan huis geven, dit regio Hoogstraten;
 Verantwoordelijk voor een heldere mondelinge en schriftelijke rapportage van alle facetten van je
begeleiding;
 Als individueel begeleider ben je je bewust van jouw voorbeeldfunctie en houdt je aan de afspraken en regels
die gelden binnen Begeleidingscentrum Dennenhof.
Wie ben jij?
 Je behaalde in een bachelor diploma in een relevante menswetenschappelijke richting;
 Een eerste ervaring als individueel begeleider is een groot pluspunt;
 Affiniteit met onze doelgroep en gekend met onze problematieken waaronder gedrags- en/of emotioneleen/of ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD, ASS en hechtingsproblematiek;
 Verantwoordelijkheidsgevoel, doorzettingsvermogen en zelfstandigheid zijn onmiskenbaar;
 Je bent creatief, betrouwbaar, geduldig en bezit een grote dosis aan stressbestendigheid;
 In een ideale wereld ben je onmiddellijk beschikbaar om te starten;
 Je hebt een rijbewijs B (geen voorlopig rijbewijs).
Wat is ons aanbod?
 Tijdelijk vervangingscontract van 19u/week met flexibele (dag)uren;
 Correcte verloning volgens barema B1c in pc 319.01. Alle relevante anciënniteit wordt meegenomen in de
loonberekening;
 Voor je verplaatsing van en naar het werk ontvang je een woonwerkvergoeding (auto of fiets) of abonnement
openbaar vervoer;
 Een professionele organisatie in volle ontwikkeling gekenmerkt door de nodige ondersteuning naar onze
medewerkers (zie "onze 5 kernwaarden");
 Startdatum: zo snel mogelijk
Hoe ziet onze selectieprocedure eruit en waar vind je meer info?
 Bezorg je cv en motivatiebrief aan zoe.boudt@dennenhof.org met de vacaturetitel als onderwerp.
 Je CV en motivatiebrief worden met zorg afgetoetst tegenover het gezochte profiel.
 Indien je in aanmerking komt voor de functie word je opgebeld voor een afspraak. Nadien volgen er 2
selectiegesprekken.
Wens je voorafgaand bijkomende informatie of zit je met een prangende vraag? Bel dan naar 03 432 00 95 of stuur
een mail naar zoe.boudt@dennenhof.org.

