Levensvreugde Verblijven vzw is een vergunde zorgaanbieder.
Wij streven naar zorg op maat. Hiervoor gaan we in dialoog met de zorggebruiker en diens sociaal
netwerk om hen een passende woonondersteuning en/of zinvolle dagbesteding aan te bieden.

Wij zijn op zoek naar een:

Pedagoog/hoofdbegeleider jongerenwerking 30u
Ben jij een pedagogische multitasker met oog voor kwaliteit en menselijkheid?
Heb je oog voor de noden van onze jongste zorggebruikers en hun netwerk?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

FUNCTIEOMSCHRIJVING
Je werkt als hoofdbegeleider/pedagoog in een leefgroep met jongeren met een matig tot zwaar
verstandelijke beperking.
Hoofdoel is het zo goed mogelijk afstemmen van de zorg op de individuele zorgvragen van de
zorggebruikers en het netwerk.
Taken als pedagoog
-

Het pedagogisch klimaat uitbouwen
Opvolgen van de pedagogische ontwikkelingen van onze zorggebruikers
Is verantwoordelijk voor de supervisie van de basisverslagen en handelingsplannen van
de zorggebruikers
Verantwoordelijk voor de schriftelijke rapportage van het overleg met betrekking tot de
zorggebruikers van de leefgroep
Contacten leggen met ouders

-

Opvolgen van de pedagogische procedures binnen het kwaliteitshandboek en bijhorende
administratieve taken
Kennis en ervaring omtrent personen met een mentale beperking en specifieke
benaderingen en visies delen

Taken als hoofdbegeleider
-

-

Het organiseren van de dagelijkse werking binnen de groep, en het opnemen van alle
deeltaken die uit deze bevoegdheid voortvloeien. Concreet betekent dit het verzamelen
van verlofaanvragen, en het opstellen van het uurrooster in overleg met de collega’s
tijdens het wekelijkse overlegmoment
Het uitwerken van en superviseren van activiteiten binnen de eigen groep en
afdelingsoverschrijdende activiteiten.
Het coördineren van stagiairs in de leefgroep
Coachen van de teamleden

COMPETENTIES
-

Beschikken over communicatieve, sociale en administratieve vaardigheden
Teamgericht, maar ook zelfstandig kunnen werken.
Vergaderingen kunnen leiden
Kennis en ervaring omtrent teambegeleiding
Vlotte mondelinge en schriftelijke verslaggeving
Organisatorische vaardigheden
Voldoende creatief en stressbestendig zijn om (onvoorziene) probleemsituaties op te
lossen
Verantwoordelijkheidsgevoel, empathie; kunnen bemiddelen
Slecht nieuwsgesprekken kunnen voeren.

PROFIEL
-

Licentiaat orthopedagogiek
Ervaring in de sector is wenselijk.
Goede kennis van Microsoft Office.
In bezit van een bewijs van goed gedrag en zeden (model 2).
Meewerken aan een Christelijke visie
Tijdens vakantieperiodes, kan er ook gevraagd om tijdelijk een aantal taken van de
andere hoofdbegeleiders over te nemen

AANBOD
-

Een boeiende en afwisselende job, met een contract 30/38u vervanging zwangerschap.
(prognose: 1 jaar)
Verloning volgens de barema’s van het paritair comité 319.01.
Extra verlof vanaf 35 jaar, woon- werkvergoeding, warme maaltijden aan een
voordelige prijs.
Vast uurrooster met weekend dienst
Werken in een groene omgeving
Goede bereikbaarheid
Indiensttreding zo spoedig

EXTRA INFORMATIE?
Voor meer praktische informatie kan je terecht bij Isabelle Hoorens, dienst Werving en selectie,
tijdens de kantooruren (8u – 12.00). Voor informatie over de taakinhoud kunt u terecht bij
Liesbeth Moens, algemeen directeur.
INTERESSE?
Indiensttreding zo snel mogelijk
Stuur vandaag nog jouw CV en motivatiebrief door naar vacatures@levensvreugde.be.
Meer informatie over Levensvreugde Verblijven vzw kan je terugvinden op onze website

