Voor ons steunpunt in Ternat en Gooik, zijn we op zoek naar een enthousiaste
medewerker. Je biedt psychosociale begeleiding aan personen met een, voornamelijk,
mentale beperking. Je staat open voor personen uit verschillende doelgroepen:
mensen met een fysieke beperking, NAH en bijkomende psychische problemen. Je
ondersteunt de cliënt bij de verschillende levensdomeinen: administratie, budget,
huisvesting, opvoeding, gezondheid, werk en vrij-tijdsbesteding. Contacten met en
uitbouw van het sociaal netwerk van de cliënt is hierbij belangrijk.
We verwachten flexibiliteit, in het bijzonder naar de regio waarin je werkt. Onze dienst
heeft een lokale werking in Ternat, Gooik en Halle. Je bent bereid te werken in deze
verschillende regio's.
Je bent in het bezit van een diploma niveau prof. bachelor: Sociaal werk:
Maatschappelijk werk of Orthopedagogie. Je bent in het bezit van een rijbewijs B en
beschikt over een eigen wagen voor dienstverplaatsingen. Bereidheid tot avondwerk.
Er is slechts sporadisch weekendwerk. Talenkennis: Frans (goed).
Je hebt een lerende en open houding naar de werking en de doelgroep van de dienst.
Persoonsgebonden competenties:






Plannen (= ordenen)
Contactvaardig zijn
Zelfstandig werken
Leervermogen hebben
Klantgerichtheid

Aanbod:
Het gaat om een contract voor een voltijdse medewerker voor een periode van 6
maanden. Er is een reële kans op verlenging van het contract.
We zijn eveneens op zoek naar een begeleider voor ons steunpunt te Halle. Dit is een
contract van 3 maanden: een vervangingscontract.
Verloning volgens het barema opvoeder - bachelor van het PC 319. Relevante
werkervaring telt mee bij de anciënniteitsberekening van je loon. Er wordt voorzien in
een kilometervergoeding en omniumverzekering tijdens dienstverplaatsingen. Er is
aandacht voor permanente vorming en bijscholing. Je komt terecht in een sector in
volle ontwikkeling met nieuwe uitdagingen en kansen.
Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: selecties@bewopajot.be – contact: Bart Teugels
Stuur je sollicitatiebrief en bijhorende CV naar bovenvermeld mailadres. Geschikte
kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op de dienst.

