Leefgroepbegeleider/opvoeder (Wiezelo - Wuustwezel)
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
In leefgroep Wiezelo verblijven meisjes (6 tot 18 jaar) en jongens (6 tot 12 jaar) met een gedrags-, ontwikkelings- en/of
emotionele problematiek. Je zal werken binnen een residentiële setting volgens het principe van “huis in de rij” en vertoeven
binnen een huiselijke omgeving. De kinderen en jongeren gaan overdag naar school en buiten schooluren, in weekends en
schoolvakanties verblijven ze in de leefgroep.
De job in een notendop















Instaan voor de dagelijkse zorg en begeleiding van de kinderen en jongeren die verblijven in de leefgroep;
Kinderen en jongeren begeleiding bieden aangepast aan hun sociaal-emotioneel functioneren;
Het bieden van trajecten op maat aangepast aan de individuele noden van het kind of jongere;
Werken op verschillende levensdomeinen;
Structuur bieden zodat onze kinderen en jongeren stabiliteit en voorspelbaarheid ervaren;
De rol van aandachtsopvoeder opnemen voor één of meerdere kinderen/jongeren uit de leefgroep;
Groepsbegeleiding in combinatie met individuele begeleiding en 1-op-1 gesprekken;
Begeleiden van huiswerk en schoolopdrachten bij de schoolgaande kinderen en jongeren;
Kinderen en jongeren betrekken bij huishoudelijke taken en tuinonderhoud;
Naast vrijetijdsinvulling organiseer je ook (groeps)activiteiten voor de kinderen en jongeren uit de leefgroep;
Toedienen van voorgeschreven medicatie gedoseerd door de apotheker;
Rechtstreekse communicatie met context en opvoedingsverantwoordelijke(n) vanuit de leefgroep;
Een actieve deelname aan teamvergaderingen;
Correcte verslaggeving van alle facetten van het hulpverleningsgebeuren.

Je herkent jezelf hierin










Idealiter bezit je een bachelor diploma;
Een eerste werkervaring binnen leefgroepwerking is mooi meegenomen;
Affiniteit met onze doelgroep (gedrags-, ontwikkelings-, emotionele- en/of autismespectrum stoornissen);
Je weet hoe orthopedagogisch te handelen en kan systeemtheoretisch denken;
Je kan complexe situaties inschatten, preventief werken en snel anticiperen;
Zelfvertrouwen, flexibiliteit, doorzettingsvermogen en veerkrachtigheid mogen je zeker niet ontbreken;
Je kan je mannetje staan, grenzen stellen en hebt aandacht voor afstand-nabijheid;
We zien graag dat je gemotiveerd bent en hopen dat je van uitdaging houdt;
Je beschikt over een rijbewijs b.

Wat wij jou bieden










Een voltijds contract van onbepaalde duur 38u/week;
Werken in een volcontinu systeem;
Een gunstig verlofsysteem met aantrekkelijke vakantiedagen;
Correcte verloning volgens barema B1c (bachelor) 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;
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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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