Zoek een job
 Bewaar

dagbegeleider (22u)
ESPERO in HAREN (BRUSSEL-STAD)
 Online sinds 17 mrt. 2021 - Vaste Job

Functieomschrijving
Espero is een kleinschalig residentieel centrum voor 20 kinderen met gedragsproblemen.
Binnen onze deelwerking Tigo bieden we therapeutische dagbesteding aan, aan jongeren van buiten onze voorziening. We
richten onze naar kinderen en jongeren tussen 6 en 14 jaar. We geloven dat een adempauze van één dag per week er voor
kan zorgen dat jongeren op andere dagen zich beter in hun vel voelen op school en echt tot leren kunnen komen. Op deze
manier trachten we een schooluitval te voorkomen. Met ons laagdrempelig aanbod kunnen we tijdig school en context
ondersteunen, bij de eerste knipperlichten dat dat de ontwikkeling van een kind of jongere moeilijk loopt. We werken met
een klein groepje van maximaal 4 jongeren/dag.

Tijdens een dag in Tigo willen we de eerste plaats kinderen en jongeren de kans te geven om op adem te komen, te
herontdekken waar ze graag mee bezig zijn. Tegelijkertijd bieden we ook activiteiten en ateliers om jongeren extra
ontwikkelingskansen te bieden. Denk aan werken met paarden, dans, beweging, muziek, ... . Deze ateliers helpen jongeren om
hun eigen emotionele thermostaat terug beter onder controle te krijgen.
We kiezen voor langere, gedeelde trajecten omdat we geloven dat duurzame verandering tijd, vertrouwen en samenwerking
vraagt. Onze begeleiding kan maximum één jaar lopen. Het is belangrijk dat jongeren nog minstens deels school kunnen
lopen en dat school, CLB, ouders zich mee willen engageren om op regelmatige basis samen na te denken. We vinden het
belangrijk om nauw samen te werken met de context: ouders, school, CLB, leerkrachten of andere belangrijke steunﬁguren.
Zo kan er een gedeelde, krachtgerichte aanpak groeien.
Jouw job ziet er als volgt uit:
- je bent twee dagen per week ben je gastheer/gastvrouw voor vier jongeren tussen 6 en 13 jaar. Je biedt ateliers,
activiteiten aan voor onze jongeren. Je speelt in op de talenten en interesses van gasten en benut het dagdagelijks
samenleven als leerkans. Je werkt steeds samen met een collega, en af en toe sluiten stagaires aan. Zo kunnen we erg op
maat werken.
- je organiseert ronde tafels, schooloverleg, huisbezoeken, ....
- twee-wekelijks is er een teamvergadering
Tijdens schoolvakanties kan je soms ingeschakeld worden in onze moederwerking Espero.

Proﬁel
Een bachelor-diploma in een menswetenschappelijk richting. Een bijkomende opleiding rond therapeutisch werken is
zeker een sterke plus.
Ervaring met de doelgroep kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen en residentieel werken is
zeker een troef. Je legt vlot contact met kinderen en jongeren, maar je kan ook duidelijk grenzen aangeven. Ervaring
in het werken met groepen is noodzakelijk: je kan vlot schakelen tussen structuur bieden/begrenzen en nabij zijn. Je
kan kordaat conﬂicten aanpakken, als dat nodig is en bewaart zelf steeds je rust.
Een dynamische, creatieve persoon, met eigen ideeën.

Je kan goed zelfstandig werken, zonder de voeling met anderen te verliezen. Je kan vlot en duidelijk communiceren,
je kan over je eigen functioneren reﬂecteren en feedback geven/ontvangen aan collega’s.

Persoonsgebonden competenties
Regels en afspraken nakomen
Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (ﬂexibiliteit)
Omgaan met stress
Contactvaardig zijn
Creatief denken (Inventiviteit)
Zelfstandig werken

Aanbod
Een contract van onbepaalde duur van 22 uur.
Verloning op A1 niveau, met inachtneming van de verworven anciënniteit, zoals geldig in deze sector.
Fietsvergoeding/100 % terugbetaling treinabonnement. Tigo is makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer.
Extra verlofdagen vanaf 35 jaar. Je bent tijdens schoolvakanties grotendeels thuis.
Een uitdagende werkomgeving. Je kan binnen onze grotere organisatie Espero terugvallen op gezinstherapeuten,
psychologen, kinderpsychiater, opvoeders .... als belangrijke hulplijnen. Er is een ruim aanbod van interne vorming
voor onze medewerkers.

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

Vereiste studies
Prof. bach. Orthopedagogie
Prof. bach. Sociaal werk: Maatschappelijk werk

Werkervaring
Minstens 5 jaar ervaring

Contract
Vaste Job
Contract van onbepaalde duur
Deeltijds - 22 uren per week, te presteren in 3 dagen
Dagwerk

Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: mattias.bouckaert@obc-espero.org
Contact: Mattias Bouckaert

Reageer met je motivatiebrief en CV voor woensdag 31 maart 2021 aan Mattias.bouckaert@obc-espero.org. We zoeken
mensen die snel kunnen starten, bij voorkeur na de paasvakantie.
Sollicitaties tot en met 31 maart 2021

VDAB-vacaturenummer: 62180779
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.

