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 dienst rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) zoeken we een (m/v):
TIJDELIJKE WOONBEGELEIDER
(75%, 80% of 100% vervangingscontract)
Jobinhoud:
- Je biedt mobiele en ambulante begeleiding aan in kader van rechtstreeks toegankelijke hulp
(RTH). De begeleiding bestaat voor dit tijdelijke contract uit woonbegeleiding van
jongvolwassenen met erkende gedrags- en/of emotionele stoornissen;
- Je maakt de doelstellingen en strategie van de begeleiding op in functie van de zorgvraag van
de cliënt en tracht deze uit te voeren;
- Je bent verantwoordelijk voor de opmaak en bespreking van de individuele
dienstverleningsovereenkomst (IDO) op basis van de geformuleerde zorgvraag;
- Je legt, op basis van je kennis van de sociale kaart, contacten met andere betrokken
hulpverleners en instanties;
- Je bent verantwoordelijk voor een heldere rapportage van alle facetten van het
hulpverleningsgebeuren.
Profiel:
- Je hebt een bachelordiploma in een menswetenschappelijke richting;
- Je hebt bij voorkeur ervaring in woonbegeleiding voor de vermelde doelgroep of leert snel
bij;
- Je kan zelfstandig werken met beperkte informatie;
- Je hebt een goede basiskennis van het Nederlands;
- Je bent bereid je te verplaatsen in functie van je taakinhoud;
- Je hebt een rijbewijs B en kan beschikken over een eigen wagen.
Wij bieden:
- Voltijds vervangingscontract (38u/week) in kader van ziekte (75 of 80% tewerkstelling is
bespreekbaar),
- Loonbarema op basis van bachelordiploma volgens pc 319.01,
- Woonwerkvergoeding (auto of fiets) of abonnement openbaar vervoer,
- Bewezen anciënniteit wordt overgenomen,
- Een dynamische werkomgeving,
- Startdatum: zo snel mogelijk.
Procedure:
- Solliciteren met cv en motivatiebrief aan annelies.delaender@dennenhof.org,
- Eerste selectie op basis van je CV en je sollicitatiebrief,
- 2 gesprekken: 1 gesprek met de coördinator RTH; 1 gesprek met een directielid,
- De procedure wordt afgerond.
Wens je voorafgaand bijkomende informatie, dan kan dit op 03 432 00 95 of per e-mail.

