Teamverantwoordelijke: klinisch psycholoog/orthopedagoog
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.
Takenpakket
Je bent teamverantwoordelijke van leefgroep Biest (Wuustwezel) en kamertraining Valiente (Schoten). In leefgroep Biest
verblijven schoolgaande puberjongens tussen 12 en 18 jaar. Kamertraining Valiente is een onderdeel van onze
verblijfsmogelijkheden die bestaat uit o.a. kamertraining maar verder ook studiowerking, mobiele nabegeleiding en
crisisopvang. De jongvolwassenen die we binnen deze verblijfsmogelijkheden begeleiden zijn tussen de 17 en 21 jaar.











Coördineren van teamprocessen- en vergaderingen;
Aansturen van een team bestaande uit hoofdopvoeders, begeleiders, huishoudelijke medewerkers en traject- en
contextbegeleiders;
Medeverantwoordelijk bij de selectie van nieuwe teamgenoten;
Detecteren van ondersteuningsnoden in samenwerking met interne teamcoaches en het voeren van
feedbackgesprekken binnen het eigen team;
Managen van het instroom-, doorstroom-, en uitstroombeleid van de leefgroep en de kamertraining;
De leefgroep en kamertraining inhoudelijk ondersteunen op casusniveau;
Mee uitwerken van zorg- en ondersteuningstrajecten en de opmaak van individuele zorgplannen specifiek voor
jongeren en jongvolwassenen uit de leefgroep of kamertraining;
Bieden van inhoudelijke ondersteuning op basis van goed onderbouwde psycho-pedagogische kaders en deze
vertalen naar de begeleidingspraktijk;
Actieve deelname aan overlegmomenten zoals teamvergaderingen, intervisies, pedagogisch beleidsoverleg en ZBP’s;
Lid van het permanentieteam.

Je herkent jezelf hierin










Idealiter bezit je een master diploma in klinische psychologie of orthopedagogie;
Leiding geven ligt in je natuur of je kan minstens een eerste ervaring als leidinggevende aantonen;
Affiniteit met onze doelgroep (autisme-, ontwikkelings-, en/of andere gedrags- of emotionele stoornissen) is cruciaal;
Je bezit de nodige kennis en vaardigheden om systeemtheoretisch te denken;
Een sterk aanpassingsvermogen en zelfvertrouwen mogen je niet ontbreken;
Je bent veerkrachtig en kan je mannetje staan in een wereld vol complexe problematieken;
Situaties inschatten en een helikopterzicht behouden vormt voor jou geen probleem;
Je hebt inzicht en kan goed communiceren;
Je bent iemand die goed kan netwerken en samenwerking kan realiseren met relevante partners.

Wat wij jou bieden












Vast contract van onbepaalde duur (30,4u/week) in dagdienst;
Aantrekkelijke vakantiedagen en een goede balans tussen werk en privé;
Een eigen stekje op onze centrale diensten te Schoten met de flexibiliteit tot hybride werken;
Correcte verloning volgens barema L1 (master) in PC 319.01 waarbij relevante anciënniteit wordt meegenomen;
Leuke sfeer met toffe collega’s, open communicatie en een werkomgeving met ruimte voor een babbeltje;
Je hebt een hiërarchische bevoegdheid en rapporteert rechtstreeks aan de directeur zorgbeleid;
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,
intervisies 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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