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 onze leefgroep Wiezelo zoeken we een (m/v):
HOOFDOPVOEDER
(voltijds contract onbepaalde duur)
Wat verwachten wij van jou?
Je bent eindverantwoordelijke van de werking binnen de leefgroep. Je zorgt ervoor dat alles voorhanden is zodat kinderen, jongeren
en medewerkers zich thuis voelen in de leefgroep
Je stuurt 5 opvoeders en 2 huishoudelijke medewerkers aan.
Je bewaakt mee de specialisaties leefgroepboekhouding, medicatiebeheer, onderhoud van het huis, praktische uitvoering van het
voedingsbeleid,…
Op personeelsvlak maak je evenwichtige uurroosters, sta je in voor het onthaal, aansturing en bijsturing van jouw (nieuwe)
medewerkers en begeleid je teamprocessen vanuit een participerende positie. Je hebt een adviesopdracht in het kader van selectie
van opvoeders en huishoudelijke medewerkers voor je team,
Als opvoeder sta je mee in voor basisveiligheid, structuur en begeleiding van de kinderen/jongeren en ben je verantwoordelijk voor
de dagboeken en registraties hieromtrent.
Je bent je als verantwoordelijk medewerker bewust van je voorbeeldfunctie en houdt je aan de afspraken en regels die gelden
binnen Begeleidingscentrum Dennenhof.
Als aandachtsopvoeder van één of meerdere kinderen/jongeren ben je verantwoordelijk voor alle aspecten hiervan (o.a. de daarbij
horende verslaggeving).
Wie ben jij?
Een bachelor in de orthopedagogie én minimum 2 jaar dienstanciënniteit als opvoeder/begeleider klasse 1,
Kennis van of affiniteit met gedrags- en emotionele stoornissen en/of ASS is een pluspunt,
Vanuit je inlevingsvermogen krijg je inzicht in situaties, problemen en processen en ga je daarmee op een cliëntgerichte manier mee
aan de slag,
Als leidinggevende neem je beslissingen op basis van overwegingen en draag je de waarden van Begeleidingscentrum Dennenhof
actief uit naar je team,
Multidisciplinair werken en samenwerken zit in je genen,
Een grote dosis aan stressbestendigheid en doorzettingsvermogen,
Je hebt een rijbewijs B (geen voorlopig rijbewijs).
Wat is ons aanbod?
Voltijds contract van onbepaalde duur (38u/week) in barema B1b pc 319.01 (anciënniteit kan eventueel worden meegenomen),
Werken in een volcontinu systeem (hoofdzakelijk na de schooluren, op avonden, in weekends en schoolvakanties)
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: september 2019.
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

