VACATURE
Inspringers dienstverleners nachtopvang
Aalst

ORGANISATIE
Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Vlaanderen is een eerstelijnsorganisatie die
zich richt tot de brede bevolking. Voor elke burger, maar met speciale aandacht voor de meest
kwetsbaren in de samenleving.
We zijn rechtstreeks toegankelijk voor elke welzijnsvraag, voor iedereen. We werken op maat van
de cliënt en doen dat door middel van een divers ambulant en residentieel aanbod: informatie en
advies, materiële hulp, crisisinterventie, begeleiding, bemiddeling, medische hulp, slachtoffer- en
daderbegeleiding, preventie, vorming,... Waar mogelijk zoeken we samen met de cliënten naar een
oplossing of verwijzen we door naar gespecialiseerde hulpverlening. Tekorten signaleren we aan de
overheid.
In het CAW werk je samen met een 650 collega's en rond de 670 vrijwilligers en dat op een 70-tal
vestigingsplaatsen.

WAT HOUDT DE JOB IN?
De nachtopvang in Aalst is een laagdrempelig ontmoetingscentrum dat de cliënten bed, bad en
brood (ontbijt en avondmaal) aanbiedt. Er is enerzijds de Acute Nachtopvang waar cliënten het hele
jaar door 7 op 7 terecht kunnen en anderzijds de Nachtopvang Plus waar bepaalde cliënten die
langdurig dakloos zijn langere tijd kunnen verblijven. De nachtopvang wil aan
(chronisch) thuislozen een veilige overnachting aanbieden.
Als inspringer kan je gevraagd worden diensten op te nemen bij ziekte of verlof van de vaste
medewerkers.
Je neemt geen hulpverlening- of begeleidingscontacten op, wel





Sta je - samen met je collega's en vrijwilligers - in voor het ondersteunen van het dagelijkse
gebeuren binnen de nachtopvang in functie van de zelfredzaamheid van de individuele cliënt.
Dit houdt onder meer in:
o het gebouw klaarzetten voor ontvangst van de cliënten in de nachtopvang
o opvolgen van de inschrijvingen voor de nachtopvang en het verdelen van de
bedden/kamers
o onthaal van de cliënten, check in en toelichting afspraken en het reglement
o observeren van het functioneren van de cliënt in de groep en het stimuleren van diens
zelfredzaamheid in functie van zijn mogelijkheden en beperkingen
o bewaken van afspraken binnen de opvang
o creëren van een veilige omgeving
Intervenieer je in crisissituaties (zowel individueel als in groep) en zorg je voor de nodige
opvang en ondersteuning van de mensen in een crisissituatie die verblijven binnen de
nachtopvang
Verzorg je de overdracht/rapportering naar jouw collega's

CONTACT & PROCEDURE
Verdere info kan je terugvinden op onze website:
https://vacatures.cawoostvlaanderen.be/content/jobpage.asp?a=DETAIL&jdkid=362&l=DUTCH
Of neem contact met ons op, op het nummer 09/265.89.20 of via vacatures@cawoostvlaanderen.be
CAW Oost-Vlaanderen vzw | 9000 Gent | Visserij 153 | tel 09 265 89 20 | ond. nr. 0508 774 601 | secretariaat@cawoostvlaanderen.be
Regiosecretariaat Aalst-Zuid-Oost-Vlaanderen | 9300 Aalst | Lazaretstraat 9-11 | tel 053 60 61 62 | secretariaat.aalstzov@cawoostvlaanderen.be
Regiosecretariaat Gent-Eeklo | 9000 Gent | Oude Houtlei 124 | tel 09 265 04 50 | secretariaat.genteeklo@cawoostvlaanderen.be
Regiosecretariaat Waas-Dender | 9100 St-Niklaas | Gasmeterstraat 81b | tel 03 777 58 20 | secretariaat.waasdender@cawoostvlaanderen.be
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