Individueel begeleider IPH middelen
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.
De leefgroep
Kindervilla is een leefgroep in het groene Schilde. Hier verblijven negen jongens en meisjes uit de lagere school (6 tot 12 jaar)
die kampen met een gedrags-, -emotionele- en/of autismespectrumstoornis. Kindervilla maakt samen met Kibis en Lifa deel
uit van een drie-woonst. Elke leefgroep heeft er zijn eigen identiteit, maar de opvoeders van de drie-woonst zorgen ’s nachts
ook voor elkaars kinderen en jongeren. In Kindervilla streven we naar een zo normaal mogelijke huiselijke sfeer, waarbij we
alle kinderen maximaal willen ondersteunen in hun ontwikkeling.
Jouw job in een notendop
Je zal individuele begeleiding bieden aan één van onze kinderen met een complexe hulpvraag. Het gaat om een jongen van
acht jaar met een verstandelijke beperking en hechtingsproblematiek die verblijft in leefgroep Kindervilla (Schilde). Voor de
begeleiding hiervan worden IPH middelen ingezet zodat wij als voorziening een geïndividualiseerd aanbod kunnen realiseren
en de context extra kunnen ondersteunen. In deze rol zal je 1-op-1 begeleiding bieden aangepast aan zijn individuele noden.
Je ondersteunt de leefgroep specifiek door in te zetten op de dagelijkse zorg en begeleiding van deze jongen en door op te
treden bij complexe situaties.
Je herkent jezelf hierin






Idealiter behaalde je een bachelor diploma in een sociaal-agogische studierichting;
Bank vooruit als je een eerste werkervaring kan voorleggen binnen een soortgelijke functie;
Je hebt een hart voor onze doelgroep en bent bekend met hun complexe problematieken;
Zelfvertrouwen, stressbestendigheid, flexibiliteit, doorzettingsvermogen en veerkrachtigheid ontbreken jou niet;
Je kan grenzen stellen en hebt aandacht voor afstand-nabijheid.

Wat wij jou bieden











Een deeltijdse tewerkstelling (19u/week) met aanwezigheid op maandag, dinsdag en donderdag tussen 15u en 21u;
Een tijdelijk contract voor één jaar met mogelijkheid tot een vast contract van onbepaalde duur;
Verloning volgens barema B1c in PC 319.01 waarbij relevante anciënniteit wordt meegenomen;
Een 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 waaronder 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 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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