Zoek een job
 Bewaar

begeleider (50-75 %)
ESPERO in HAREN (BRUSSEL-STAD)
 Online sinds 17 mrt. 2021 - Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)

Functieomschrijving
Espero is een kleinschalig residentieel therapeutisch centrum voor kinderen en jongeren met gedrags en emotionele
problemen in Brussel (Haren). Voor een kortdurende vervanging van enkele maanden zijn we op zoek naar een begeleider
voor onze jongste leefgroep NICA (6 tot 13 jaar).
Als begeleider ben je een sleutelﬁguur in Espero. Jij staat samen met je collega’s in voor het dagelijks reilen en zeilen binnen
een leefgroep van 8 jongens en meisjes. Daar komt veel bij kijken: zorgen voor een aangename sfeer, leuke activiteiten
aanbieden, luisterend oor zijn, regels en afspraken opvolgen, crisissen en intense emoties hanteren, contacten met ouders en
scholen, kleine huishoudelijke taken, . Je probeert het dagdagelijks samenleven vooral te gebruiken om gasten voortdurend
groei-kansen te geven. Je helpt hen hun talenten te ontplooien en leert hen anders omgaan met moeilijke situaties en
emoties. Je kan daarvoor inspiratie tanken bij je multidisciplinair team: collega-opvoeders, psycholoog, gezinstherapeut,
kinderpsychiater, teambegeleider. Je staat er niet alleen voor !
Je hebt geregeld contacten met ouders, telefonisch, bij het op- en afhalen van de gasten, tijdens gezinsgesprekken,
huisbezoeken, .... Deze momenten weet je te benutten om de verbondenheid tussen gast en zijn context te stimuleren , om
ook naar ouders soms moeilijke thema’s aan te kaarten.
Tijdens weekends en schoolvakanties worden onze leefgroepen samengevoegd, en werk je samen met collega's uit de
adolescentenleefgroep.

Proﬁel
· Je bent stress-bestendig. Je legt makkelijk contact met jongeren. Je hebt oog voor hun kwaliteiten, maar je kan evengoed
kordaat conﬂicten aanpakken. Je bewaart je rust.
· Je kan goed in team werken: feedback ontvangen en geven, open communiceren en moeilijke kwesties aankaarten,
reﬂecteren over je eigen functioneren, engagementen nakomen, je aanpak actief toetsten bij collega’s, ....
· Je kiest bewust voor de doelgroep ‘kinderen en jongeren met gedragsproblemen’, en je wil je verder verdiepen in deze
thematiek. Je bent leergierig. Je legt de lat hoger dan ‘de rust in de groep bewaren’. Groeibevorderende interventies doen, de
aanwezige kwaliteiten in gasten (her)ontdekken en stimuleren is jouw drive.
· Je kan goed zelfstandig organiseren en plannen. Je houdt goed overzicht over wat er moet gebeuren, je durft mensen
aanspreken als er zaken blijven liggen en bent zelf betrouwbaar in het nakomen van afspraken. Tegelijk sta je sterk in
improviseren, inspelen op onvoorziene omstandigheden.
· Je hebt minimaal een bachelor-diploma in een menswetenschappelijke richting.
· Je ziet de voordelen van een ﬂexibel uurrooster, met avond en nachtwerk (prestatie-toeslag).
· Je kan vlot overweg met internet en tekstverwerking.

Persoonsgebonden competenties
Zelfstandig werken
Creatief denken (Inventiviteit)

Omgaan met stress
Contactvaardig zijn
Plannen (= ordenen)
Samenwerken als hecht team
Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (ﬂexibiliteit)

Aanbod
· Contract bepaalde duur, verloning volgens diploma - max. bachelor. We voorzien nu een contract tot 31/05, verlenging is
mogelijk.
· Fietsvergoeding/treinabonnement volledig terugbetaald. Espero is makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer.
· Extra verlofdagen vanaf 35 jaar.
· Ruimte voor vorming en persoonlijke ontwikkeling. Je kan terugvallen op ervaren collega's uit verschillende discplines.
Aandacht voor een goede balans tussen werk en privé.

Plaats tewerkstelling
ESPERO
Middelweg 99 1130 HAREN (BRUSSEL-STAD)
Toon op kaart 

Vereiste studies
Prof. bach. Orthopedagogie
gelijkwaardig door ervaring.

Werkervaring
Beperkte ervaring ( < 2 jaar )

Contract
Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)
Contract van bepaalde duur - van 29 maart 2021 tot 31 mei 2021
Deeltijds - 26 uren per week, te presteren in 4 dagen
Volcontinu systeem

Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: mattias.bouckaert@obc-espero.org
Per brief
Contact: Mattias Bouckaert
ESPERO
Middelweg 99, 1130 HAREN (BRUSSEL-STAD)
Interesse ? Stuur dan zo snel mogelijk je sollicitatiebrief naar Mattias Bouckaert (Mattias.Bouckaert@terwende.beobcespero.org). We plannen vanaf maandag 22/03 al gesprekken, omdat we iemand zoeken die snel kan invallen.
Meer info over onze werking vind je op www.obc-espero.be

VDAB-vacaturenummer: 62180846
Online sinds: 2021-03-17
Deze functie staat open voor iedereen.
Niet alle vacatures zijn nagekeken door VDAB. VDAB is niet aansprakelijk voor de inhoud van de niet-nagekeken vacatures.
Heb je een opmerking over deze vacature? Meld het aan VDAB.

