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 8 locaties in de regio Antwerpen.
Voor onze centrale diensten (Schoten) zoeken we een
TEAMVERANTWOORDELIJKE/ORTHOPEDAGOOG/PSYCHOLOOG
(vervangingscontract – 30,4u/week)
Jouw takenpakket in een notendop:
 Als teamverantwoordelijke krijg je twee leefgroepen onder jouw vleugels: Kayo (Kapellen) en Hof Van Delft
(Ekeren). Onze centrale diensten te Schoten vormen jouw thuisbasis. Je zal op regelmatige basis de verplaatsing
maken naar jouw leefgroepen;
 Je leidt een team van opvoeders, hoofdopvoeders, huishoudelijk medewerkers en contextbegeleiders. Je
coördineert teamprocessen- en vergaderingen en draagt de eindverantwoordelijkheid bij het voeren van
selectiegesprekken, feedback- en evaluatiegesprekken en signaleringsgesprekken voor alle medewerkers van jouw
team. Je detecteert ondersteuningsnoden en werkt hiervoor nauw samen met de coaches voor leefgroepwerking;
 Het instroom-, doorstroom- en uitstroombeleid van de leefgroep wordt door jou gemanaged;
 Je staat in voor de organisatie en opvolging van zorg- en ondersteuningstrajecten voor kinderen/jongeren uit de
eigen leefgroepen en bent verantwoordelijk voor de opmaak en coördinatie van een zorgplan;
 In het kader van individuele begeleiding voer je ondersteunende gesprekken met cliënten en hun ouders en/of
context;
 Op basis van goed onderbouwde psycho-pedagogische kaders zal je inhoudelijke ondersteuning bieden in het
begeleiden van kinderen/jongeren binnen jouw leefgroep. Je bent in staat om theoretische kaders te vertalen naar
de begeleidingspraktijk;
 Je garandeert een enthousiaste deelname tijdens overlegmomenten waaronder teamvergaderingen, PBO’s, ZBP
besprekingen en intervisies;
 Elke teamverantwoordelijke wordt opgenomen in de permanentiedienst;
 Je hebt een hiërarchische bevoegdheid en rapporteert rechtstreeks aan de directeur zorgbeleid.

Onze ideale kandidaat:
 Behaalde een master in de klinische psychologie, ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek of een andere
relevante studierichting;
 Kan een eerste leidinggevende ervaring in een vergelijkbare context voorleggen;
 Is alvast vertrouwd met systeem- en gedragstherapeutische denkkaders;
 Heeft inzicht in ontwikkelingspsychologie, ontwikkelingsstoornissen, complexe gedragsstoornissen en
hechtingsstoornissen;
 Is communicatief sterk, stressbestendig en kan te allen tijde een helikopterblik behouden;
 Staat sterk in zijn/haar schoenen en straalt het nodige zelfvertrouwen uit;
 Is in het bezit van een rijbewijs B en kan zich zelfstandig verplaatsen.
Een aantrekkelijk aanbod:
 Tijdelijk vervangingscontract van 30,4u/week te presteren in 4 dagen;
 Verloning volgens barema in L1 (master) pc 319.01. Relevante anciënniteit wordt meegenomen in de
loonberekening;
 Een uitdagende en veelzijdige functie in dagdienst met inspraak in het eigen uurrooster;
 Een professionele organisatie in volle ontwikkeling gekenmerkt door de nodige ondersteuning naar onze
medewerkers (zie bijlage "onze 5 kernwaarden");
 Voor je verplaatsing van en naar het werk ontvang je een woonwerkvergoeding (auto of fiets) of abonnement
openbaar vervoer;
 Startdatum: juli 2021

Een korte, krachtige selectieprocedure:




Bezorg je cv en motivatiebrief aan sollicitaties@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 gecontacteerd voor een afspraak. Nadien volgen er 2
selectiegesprekken.

