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 dienst dagondersteuning Harrera (Schoten/Kapellen/Nijlen) zoeken we een:
TIJDELIJKE ERGOTHERAPEUT(E)/BEGELEIDER(STER) DAGONDERSTEUNING
(50% vervangingscontract)
Wat verwachten wij van jou?
- Je organiseert en begeleidt activiteiten met onze kinderen/jongeren die periodiek niet of in beperkte
mate school kunnen lopen. Je houdt hierbij rekening met hun mogelijkheden en de vooropgestelde
doelstellingen. De activiteiten kunnen o.a. gericht zijn op sociale vaardigheden, rustmomenten, enz…
- Voor de activiteiten kan je gebruikmaken van een boerderij met lokalen, alpaca's, een hond, ezels,....
- Je koppelt schriftelijk en mondeling helder terug over het verloop van de activiteiten.
- Je denkt mee aangepaste, vernieuwende projecten en methodieken uit in functie van de
dagbestedingopdracht.
- 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?
- Je hebt een bachelordiploma in 1 van volgende richtingen: de ergotherapeutische wetenschappen of
orthopedagogie of sociale readaptatiewetenschappen of pedagogie van het jonge kind,
- Je hebt bij voorkeur een eerste ervaring in een vergelijkbare functie of met een vergelijkbare
doelgroep achter de rug of je leert snel bij,
- Je geeft vanuit je creativiteit vorm aan dagbestedingsthema’s en past de methodieken aan de noden
van je cliënten aan,
- Je bent flexibel naar aanpak en uurschema,
- Multidisciplinair werken en samenwerken zit in je genen,
- Je bezit een grote dosis aan stressbestendigheid,
- Je bent bereid je te verplaatsen naar onze leefgroepen en partnerorganisaties,
- Je hebt een rijbewijs B (geen voorlopig rijbewijs).
Wat is ons aanbod?
- Halftijds vervangingscontract (19u/week) in barema MV1 pc 319.01 (anciënniteit kan eventueel
worden meegenomen)
- Je werkt in daguren met onze kinderen/jongeren. Je huidige standplaats/uitvalsbasis is Schoten en op
de zorgboerderij De Meander te Kapellen,
- 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 bijlage “onze 5 kernwaarden”),
- Startdatum: 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.

