DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN OVL
Proeftuinstraat 84A
9000 Gent
zoekt:

1 Medewerker (M/V) voor onmiddellijke indiensttreding
Voor de regio Aalst
De Dienst Ondersteuningsplan (D.O.P) Oost-Vlaanderen is een jonge, intersectorale
dienst die mensen met een (vermoeden van) beperking ondersteunt in hun voortraject.
Met de cliënt en direct betrokkenen, worden zijn mogelijkheden en
ondersteuningsvragen in kaart gebracht. Van hieruit wordt samen gewerkt aan een
ondersteuningsplan, waarbij de kwaliteit van bestaan van de cliënt het uitgangspunt
vormt. Dit ondersteuningsplan is de concrete basis voor de verdere uitbouw van het
levenstraject van de cliënt en de ondersteuning die hij hierbij nodig heeft op de
verschillende levensdomeinen. De dienst richt zich zowel op kinderen, jongeren als
volwassenen. Meer info: www.dop-ovl.be

KERNTAKEN:


Het groepsproces faciliteren van de persoon met een beperking en zijn
(sociale en/of professionele) netwerk tijdens het voortraject: samen met de
persoon en het netwerk de vragen en wensen verhelderen, bepalen wat de
ondersteuningsnoden zijn en op zoek gaan naar de mogelijkheden om
hieraan tegemoet te komen;



Het verbindend werken met een steungroep rond de persoon met een
beperking;



Het samen opmaken van een krachtgericht en persoonlijk
ondersteuningsplan met in de eerste plaats aandacht voor het versterken van
het bestaande (sociale en/of professionele) netwerk.

Profiel:


Woonachtig zijn in regio Aalst



Menswetenschappelijke opleiding, minimaal niveau bachelor
Je bent van nature nieuwsgierig
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Dynamische persoonlijkheid, zelfstandig, je kan goed plannen en organiseren en
bent flexibel
Teamspeler, netwerker vlot in communicatie met cliënten, collega’s, diensten en
een geboren facilitator
Ervaring met ambulant werken en ondersteuning van gezinnen en persoonlijke
netwerken
Je vertrekt vanuit het burgerschapsmodel : empowerment, vraaggestuurd en
inclusief werken zijn voor jou belangrijke grondhoudingen
Je beschikt over een grote portie durf
In bezit zijn van een rijbewijs B en beschikken over een wagen

STREKKEN TOT AANBEVELING:




Ervaring in het begeleiden van groepen
Opleiding contextuele hulpverlening en krachtgerichte methodieken
Affiniteit en ervaring (vanuit professionele of persoonlijke context) met
ondersteuning van kinderen, jongeren en/of volwassenen met een beperking

WIJ BIEDEN:








Een uitdagende en gevarieerde job waarin medewerkers actief meedenken in
de ontwikkeling van een jonge en dynamische organisatie – kansen tot
opleiding, vorming en persoonlijke ontwikkeling
Collegiale en gezinsvriendelijke werksfeer
Contract: bepaalde duur (met mogelijkheid vast contract)
Tijdregeling : 4/5
Uurregeling: bereidheid tot avondwerk
Een verloning volgens paritair comité 319 op bachelorniveau.

SOLLICITEREN:
DIENST ONDERSTEUNINGSPLAN OVL
Proeftuinstraat 84A
9000 Gent
E-mail met CV t.a.v. Gretl Dons - Email: gretl.dons@dop-ovl.be uiterlijk tegen
16/08/2018.
INFORMATIE: Meer informatie over de Dienst Ondersteuningsplan O-VL kan je
vinden op de website via volgende link: http://www.dop-ovl.be
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Bijkomende vragen kan je stellen aan Gretl Dons via bovenstaand e-mailadres.
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