Begeleider kamertraining (Valiente – Schoten)
Onze organisatie
Begeleidingscentrum Dennenhof is een multifunctioneel centrum vergund vanuit het Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap (VAPH). Wij begeleiden 100 kinderen en jongeren met gedrags-, ontwikkelings-, emotionele- en/of
autismespectrum stoornissen. Deze kinderen en jongeren zijn normaal tot beneden gemiddeld begaafd. We hebben tien
leefgroepen en één kamertraining verspreid over acht locaties in de regio Antwerpen.
Valiente
Valiente is een onderdeel van onze verblijfmogelijkheden en bestaat uit kamertraining, studiowerking, mobiele nabegeleiding
en crisisopvang. In onze kamertraining Valiente verblijven jongeren en jongvolwassenen tussen 16 en 21 jaar die hun eerste
stappen zetten naar een zelfstandig leven. Als begeleider zal je zowel residentiële als ambulante trajecten opvolgen en draag
je het principe van “huis in de rij” uit.
Jouw job in een notendop








Jongeren en jongvolwassenen met elk hun problematiek (autisme, ADHD, hechtingsproblematiek, ODD en andere
gedragsproblemen) begeleiden in hun groei naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid;
Individuele noden en doelstellingen in kaart brengen en werken rond verschillende levensdomeinen en
toekomstgerichte thema’s;
Het aanleren en begeleiden van praktische- en sociale vaardigheden;
Je brengt jongeren en jongvolwassenen in contact met organisaties en activiteiten rond wonen, zorg en welzijn, werk
en inkomen. Je ondersteunt hen in administratie, financiën en het uitbouwen van netwerken met externe diensten;
Als begeleider blijf je optreden als coach aan de zijlijn voor jongvolwassenen uit onze voorziening die de regie van
hun leven in eigen handen hebben genomen.
Voor vragen kunnen deze jongeren en jongvolwassenen bij jou terecht. Je bent bereikbaar, motiveert, geeft tips en
biedt ondersteuning waar nodig;
Je neemt actief deel aan teamvergaderingen en streeft naar een correcte verslaggeving van alle facetten van het
hulpverleningsgebeuren.

Je herkent jezelf hierin









Idealiter behaalde je een bachelor diploma en heb je een soortgelijke werkervaring achter de rug;
Affiniteit met onze doelgroep (gedrags-, ontwikkelings-, emotionele- en/of autismespectrum stoornissen);
Grenzen stellen met aandacht voor afstand-nabijheid vormt voor jou geen probleem;
Je bent vertrouwd met de Sociale Kaart;
We zien graag dat je veerkrachtig bent, houdt van een uitdaging en openstaat voor feedback;
Zelfvertrouwen, stressbestendigheid, verantwoordelijkheidszin, flexibiliteit en doorzettingsvermogen mogen je
zeker niet ontbreken;
Je kan zowel zelfstandig als teamgericht werken;
In het bezit van een rijbewijs B.

Wat wij jou bieden










Vast contract van onbepaalde duur (28,5u/week);
Werken in een volcontinu systeem met een aantrekkelijke verlofregeling;
Verloning volgens barema B1c (bachelor) in PC 319.01 waarbij relevante anciënniteit in rekening wordt genomen;
Eindejaarspremie, vakantiegeld en vanaf 6 maanden vast in dienst een voordelenkaart van Merits en Benefits;
Teambuildings, personeelsfeest en doorheen het jaar kleine (thema gebonden) attenties;
Een plekje binnen een organisatie in volle ontwikkeling gekenmerkt door de nodige ondersteuning naar onze
medewerkers, een uitgebreide onboarding, doeltreffende begeleidings- en coachingmomenten en opleidingen;
Werken volgens het principe van “huis in de rij”. Dit betekent een kleinschalige, warme en huiselijke omgeving;
Je ontvangt een woonwerkvergoeding (met de wagen en/of de fiets) of abonnement openbaar vervoer;
Voor dienstverplaatsingen mag je gebruikmaken van onze dienstwagens en elektrische fietsen.

Kom bij ons werken
Bezorg ons jouw CV en motivatiebrief via sollicitaties@dennenhof.org. We nemen contact op voor een gesprekje!
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