Mobiel en ambulant begeleider
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 verspreid over regio Antwerpen. Ter aanvulling op onze hulpverlening hebben
we een kamertraining, dagbesteding en team van mobiel ambulant begeleiders.
Team en kernactiviteit
Je komt terecht in een klein team van begeleiders die zich specifiek focussen op jongvolwassenen tussen de 17 en 35
jaar met een hulpvraag gericht op verschillende levensdomeinen. Het is jouw taak om deze cliënten individueel te
begeleiden en te ondersteunen in hun traject naar zelfredzaamheid. Je hebt een eigen stekje op onze centrale
diensten, maar zal zeer regelmatig op de baan zijn voor huisbezoeken.
In een notendop







Jongvolwassenen individueel begeleiden in hun traject naar zelfredzaamheid in onze maatschappij;
1-op-1 begeleiding bieden op allerlei levensdomeinen (financieel, juridisch, tewerkstelling, gezondheid,…);
Het uitwerken van individuele doelstellingen op maat van de cliënten;
Streven naar kwalitatieve samenwerkingen met externe partners (OCMW, VDAB, CAW, CGG en JAC);
Individuele hulpvragen beantwoorden en ondersteuning bieden op vraag van de cliënt(en);
Optreden als coach aan de zijlijn wanneer cliënten de regie van hun dagelijks leven in eigen handen nemen.

Je herkent jezelf hierin









Idealiter bezit je een bachelor diploma in een sociaal-agogische studierichting;
Affiniteit met onze doelgroep (autisme-, ontwikkelings-, en/of andere gedrags- of emotionele stoornissen);
Het zou fijn zijn moest je een eerste ervaring hebben als mobiel en ambulant begeleider of individueel begeleider;
Je bent vertrouwd met de Sociale Kaart en hebt relevante kennis rond allerlei levensdomeinen;
Georganiseerd werken en een eigen structuur creëren vormt voor jou geen probleem;
Je bent in staat om autonoom te werken en individueel hulpvragen en dossiers te behandelen;
Veerkrachtigheid, verantwoordelijkheid en flexibiliteit mogen je zeker niet ontbreken;
Je bent iemand die netwerkversterkend kan werken en samenwerkingen kan realiseren met relevante partners.

Wat wij jou bieden









Een tijdelijk vervangingscontract van 19u/week met opstart midden augustus t.e.m. eind april;
Verloning volgens barema B1c (bachelor) in PC 319.01 waarbij relevante anciënniteit wordt meegenomen;
Je ontvangt een woonwerkvergoeding (met de wagen en/of de fiets) of abonnement openbaar vervoer;
Leuke sfeer met toffe collega’s, open communicatie en een werkomgeving met ruimte voor een babbeltje;
Teambuildings, personeelsfeest en doorheen het jaar kleine (thema gebonden) attenties;
Werken volgens het principe van “huis in de rij”. Dit betekent een kleinschalige, warme en huiselijke omgeving;
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;
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!

