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
leefgroepen zijn verspreid over 9 locaties in de ruime regio Antwerpen.
Voor onze leefgroepen Heide en Hof van Delft zoeken we een (m/v):
TEAMVERANTWOORDELIJKE/PSYCHOLOOG/ORTHOPEDAGOOG
(4/5de contract onbepaalde duur)
Jobinhoud:
- Je geeft leiding aan 2 teams: Heide (Kalmthout) en Hof van Delft (Ekeren),
- Je coacht de medewerkers van die teams en begeleidt de groepsprocessen van elk team,
- Je volgt procesmatig de jongeren uit deze leefgroepen op: je vertaalt diagnostiek naar de dagelijkse praktijk,
- Je bewaakt de eenheid in het zorgtraject (leefgroepwerking, gezinsbegeleiding, individuele begeleiding,
therapie),
- Je volgt gedrag- en leervorderingen op school, dagbesteding of werk op,
- Je bent verantwoordelijk voor individuele begeleiding/therapie van jongeren,
- Periodiek ben je verantwoordelijk voor de permanentie.
Profiel:
- Je hebt een masterdiploma in de klinische psychologie, ontwikkelingspsychologie of orthopedagogiek,
- Je hebt leidinggevende ervaring in een vergelijkbare context,
- Je hebt kennis van de systeemtheoretische visie en je bent bereid een systeem therapeutische opleiding te
volgen,
- Je bent creatief, stressbestendig, cliëntgericht en kan je inleven in situaties en processen,
- Multidisciplinair werken zit in je genen,
- Je hebt een rijbewijs B.
Wij bieden:
- 4/5de contract van onbepaalde duur (30,4u/week),
- Barema L1 pc 319.01,
- Je bent omkaderd door collega’s teamverantwoordelijken en kinder- en jeugdpsychiater,
- Woonwerkvergoeding (auto of fiets) of abonnement openbaar vervoer,,
- Bewezen anciënniteit wordt overgenomen,
- Een dynamische werkomgeving,
- Startdatum: juni 2018.
Procedure:
- Eerste selectie op basis van het CV en je sollicitatiebrief,
- 2 gesprekken met directie en kinder- en jeugdpsychiater,
- De procedure wordt zo snel mogelijk afgerond,
- Solliciteren met cv en motivatiebrief aan annelies.delaender@dennenhof.org.
Wenst u voorafgaand bijkomende informatie, dan kan u die op 03 432 00 95 of per e-mail bekomen.

