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 (van Wuustwezel, over Berchem, tot Nijlen).
Voor kamertrainingscentrum Rozemaai (Ekeren) zoeken we een (m/v):
BEGELEIDER
(4/5de contract onbepaalde duur)
Wat verwachten wij van jou?
Je hebt veel goesting om met jongvolwassenen aan de slag te gaan en hen te begeleiden en te ondersteunen in hun
traject van zelfstandig en zelfredzaam worden in onze maatschappij;
Bij het begin van hun verblijf, ondersteun je de jongeren in praktische vaardigheden omtrent koken, wassen,
boodschappen doen, hun netwerk uitbouwen en onderhouden, een dagbesteding zoeken/behouden… Je gaat hiervoor
actief met hen aan de slag. Je bent het levende voorbeeld van hoe je de mouwen opstroopt en erin vliegt. Je leert hen
ook hoe hun leven te organiseren en te plannen.
Naargelang hun verblijf vordert, ben je eerder een coach aan de zijlijn die voor de jongeren beschikbaar en bereikbaar
is, je geeft de regie van hun dagelijks leven in hun eigen handen. Voor vragen of bezorgdheden kunnen ze bij jou
terecht. Je richt je samen met hen op de toekomst: hoe gaan ze verder op vlak van studie/werken, woonst, netwerk?
Je helpt hen verder op vlak van contacten met externe instanties, administratie en financiën.
Je bent verantwoordelijk voor een heldere mondelinge en schriftelijke rapportage van alle facetten van je begeleiding,
Je bent je als verantwoordelijk medewerker bewust van je voorbeeldfunctie en houdt je aan de afspraken en regels die
gelden binnen Begeleidingscentrum Dennenhof.
Wie ben jij?
Een bachelor in de orthopedagogie. Een eerste ervaring in een residentiële setting is een pluspunt,
Je hebt bij voorkeur een eerste ervaring als individuele begeleider achter de rug of je leert snel bij,
Affiniteit met jongeren met gedrags- en/of emotionele stoornissen en/of ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS,
hechtingsproblematiek…) en je hebt zin om met hen aan de slag te gaan,
Je kan je weg vinden binnen de sociale kaart van Antwerpen,
Je bent betrouwbaar en bezit een grote dosis aan stressbestendigheid en doorzettingsvermogen,
Je kan op maat van de individuele noden van de jongeren werken,
Je bent positief ingesteld en ziet eerder mogelijkheden dan belemmeringen,
Je hebt oog voor detail maar slaagt er tevens in om het overzicht te bewaren,
Je hebt een rijbewijs B (geen voorlopig rijbewijs).
Wat is ons aanbod?
4/5de contract onbepaalde duur (30,4u/week) in barema B1c (pc 319.01) (anciënniteit kan eventueel worden
meegenomen),
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: 3 juni 2019.
Hoe ziet onze selectieprocedure eruit?
Bezorg je cv en motivatiebrief aan annelies.delaender@dennenhof.org.
Je CV en motivatiebrief worden afgetoetst tegenover het gezochte profiel, nadien volgen er max. 2 gesprekken.
Heb je honger naar bijkomende informatie of zit je met een prangende vraag, bel naar 03 432 00 95 of stuur een mail naar
annelies.delaender@dennenhof.org.

