LIA vzw werft aan BEGELEIDER ALESTO
Alesto te Beveren is een kleinschalige afdeling van LIA vzw en biedt opvang en begeleiding aan tien
niet-begeleide minderjarigen tussen 10 en 15 jaar die bijzondere zorg en begeleiding vragen.
Opdracht :
1. Samen met het team draag je de verantwoordelijkheid voor het verblijf en de
begeleiding van 10 jongeren in de leefgroep.
2. Je begeleidt groepsactiviteiten, individuele momenten en contextcontacten.
3. Je staat in voor de individuele begeleiding van een aantal jongeren.
4. Je verzorgt de administratie en verslaggeving van jouw begeleidingen.
5. Je organiseert een veilig leefklimaat met een aangepaste structuur in een 24u/24u
aanwezigheid.
6. Je draait mee in een permanentieregeling week en weekend.
7. Je werkt samen met de coördinator, teamleden, voogden, steungezinnen en vrijwilligers.
Gevraagde competenties :
1. Je bent een bachelor in de pedagogische, psychologische of sociale wetenschappen (of
gelijkwaardig door ervaring)
2. Kennis van en ervaring met interculturele hulpverlening
3. Meertaligheid is een pluspunt
4. Affiniteit met diverse culturen, bij voorkeur met de Afghaanse gemeenschap
5. Je werkt vanuit de LIA kernwaarden: engagement, respect, transparantie, eigenheid en
autonomie, samenwerking en open communicatie.
6. Je hebt ervaring met leefgroepswerking
7. Je bent een teamspeler en kan ook zelfstandig werken.
8. Je hebt kennis van de integrale jeugdhulp en het bredere hulpverleningslandschap.
9. Je bent stressbestendig, flexibel en kan moeilijke situaties hanteren
10. Je legt makkelijk contact, bouwt en onderhoudt constructieve formele en informele
relaties binnen en buiten de organisatie, doorheen de verschillende organisatieniveaus
en de betrokken disciplines.
11. Je beschikt over een wagen en rijbewijs.
LIA vzw biedt :
 Een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur voor een project dat meerdere jaren zal
lopen
 Indiensttreding zo snel mogelijk in onderling overleg
 Verloning volgens de barema’s van PC 319.01 met overname van relevante anciënniteit.
(max. loonschaal B1c)
 Flexibel uurrooster
 Een organisatie die werk maakt van kwaliteitsvolle en professionele hulpverlening
 Coaching en opleiding
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 Herken jij je in deze vacature en zie je deze functie als een opportuniteit binnen
jouw professionele loopbaan, aarzel niet en mail jouw persoonlijke motivatie met
CV vóór 22 mei 2018 naar greet.lenaerts@vzwlia.be.
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