Begeleidingscentrum Dennenhof is een multifunctioneel centrum erkend vanuit het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap (VAPH).
Wij begeleiden 100 kinderen en jongeren (zowel jongens als meisjes) met gedrags- en/of emotionele stoornissen en/of
autismespectrum stoornissen. De 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 onze leefgroepen Lifa (Schilde) en Caloes (Berchem) zoeken we een (m/v):
CONTEXTBEGELEIDER
(3/4de contract onbepaalde duur)
Wat verwachten wij van jou?
- Je plant het intakegesprek en neemt eraan deel,
- Je bent verantwoordelijk voor de opmaak en bespreking van de individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) op
basis van de geformuleerde zorgvraag tijdens het intakegesprek,
- Je maakt doelstellingen en strategie op in verband met gezinsbegeleiding en het bredere contextgebeuren,
- In opvolging organiseer je gesprekken met gezin, context, verwijzers en andere diensten of hulpverleners,
- Je draagt de gezins- en contextkijk uit naar de leefgroepwerking,
- Je maakt accurate en beknopte verslaggeving van alle gevoerde gesprekken,
- Periodiek ben je mee verantwoordelijk voor de permanentie.
Wie ben jij?
- Bachelor maatschappelijk werk of een bachelor in een menswetenschappelijke richting met gelijkwaardige ervaring,
- Professionele ervaring in het begeleiden en ondersteunen van ouders/context,
- Vanuit je inlevingsvermogen krijg je inzicht in situaties, problemen en processen en ga je daarmee op een cliëntgerichte
manier aan de slag,
- Multidisciplinair werken en samenwerken zit in je genen,
- Je bent communicatief sterk en kan je aanpak aanpassen aan veranderende omstandigheden,
- Je hebt een rijbewijs B (geen voorlopig rijbewijs).
Wat is ons aanbod?
- 4/5de contract onbepaalde duur (30,4u/week) in barema B1c (bachelor) pc 319.01,
- 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: bij voorkeur zo snel mogelijk.
Hoe ziet onze selectieprocedure eruit?
- Bezorg je cv en motivatiebrief aan annelies.delaender@dennenhof.org.
- Je CV en motivatiebrief wordt 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.

