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VACATURE
Begeleid(st)er in leefgroep Rozenkwarts / Campus Zwalm

Ruyskensveld vzw bestaat uit drie leden-vzw’s uit de bijzondere jeugdzorg. De voormalige
instellingen voor bijzondere jeugdzorg van de zusters van Sint-Vincentius à Paulo van
Gijzegem (Home Sint-Elisabeth uit Ronse), Jeugdzorg De Brug ( afdelingen De Mee-ander en
de Marbol in Geraardsbergen, De Kiezel in Maarkedal en Huize ten Berg in Zwalm) en ter
Muren (Erembodegem).
Vanaf 1 januari 2018 maakt Jeudgzorg De Brug deel uit van Ruyskensveld vzw.
Samen met ter Muren en Home Sint-Elisabeth verbonden in jeugdzorg.
Campus Zwalm is een begeleidingstehuis binnen de Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg en
maakt deel uit van Ruyskensveld vzw, met administratieve zetel te Erembodegem,
Termurenlaan 20.
We hebben 27 verblijfsmodules en nemen in drie afzonderlijke leefgroepen jongeren op van 0
tot 18 jaar.
Wij zoeken een begeleid(st)er voor een onmiddellijke indiensttreding, in een verticale
leefgroep.
Jobtime:
Contract van 38 uur (waarvan 19 uur vervangingsovereenkomst wegens ziekte en 19 uur
bepaalde duur tot eind september), volcontinu systeem (dag-, nacht-, weekendwerk), variabel
uurrooster
Verloning:
Volgens de barema’s binnen PC319.01
Functiebeschrijving:
-

-

Staat in voor de dagdagelijkse opvoeding, verzorging en begeleiding van de
minderjarigen.
Hij/zij is verantwoordelijk voor het plannen, organiseren, uitvoeren, bijsturen,
evalueren en concretiseren van individuele, groepsgerichte, contextgerichte
deeltaken.
Hij/zij stemt deze taken af op de doelstellingen geformuleerd binnen het
handelingsplan.
Maakt deel uit van een team van begeleiders, geleid door de hoofdbegeleid(st)er.
Hij/zij krijgt ten aanzien van bepaalde kinderen of jongeren enkele specifieke taken
als individuele begeleider toegewezen.
Observeren, rapporteren en deelnemen aan overlegmomenten
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Vereisten:
In bezit zijn van tenminste een HOBU-diploma met sociale, pedagogische of psychologische
oriëntatie of een algemene opleiding met bijkomende pedagogische opleiding.
Diploma begeleider klasse 1 of klasse 2.
In het bezit van een rijbewijs B.
Inzichten in groepsdynamische processen, pedagogische theorieën en toepassingen in de
praktijk, procesmatig werken.
Kunnen werken in teamverband met het nodige respect voor de medewerkers en de jongeren.
Zich kunnen houden aan het beroepsgeheim.
Respect voor de ideologie van de instelling.
Beschikken over een model 2 (bewijs van goed zedelijk gedrag).
Geïnteresseerden kunnen solliciteren naar Mevr. Ann De Rijck, campusdirecteur Zwalm /
Maarkedal, Latemdreef 77, 9630 Zwalm via e-mail ann.derijck@ruyskensveld.be

