
maatschappelijk werker/sociale dienst (19u)
ESPERO in HAREN (BRUSSEL-STAD)

 Online sinds 5 dec. 2022 - Vaste Job

 Bewaar

Functieomschrijving
OBC Espero is een kleinschalig residentieel observatie- en behandelingscentrum voor kinderen en jongeren met
gedragsproblemen. We werken als centrum intensief met de ruime context van onze jongeren samen. Als sociale dienst
ben jij onze bruggenbouwer naar allerlei diensten en instanties. We willen immers zoveel mogelijk maatschappelijke
hulpbronnen rond onze gezinnen mobiliseren. Je helpt een gezin om hun netwerk te verbreden. Maar je gaat soms ook
aan de slag binnen het gezin zelf, met concrete vragen rond huisvesting, vrije tijd van de kinderen, opleiding en
tewerkstelling van een van de ouders, .... . Of je zoekt samen met een jongere die op eigen benen wil staan de weg naar
alle mogelijke instanties.

Van bij de eerste aanmelding ben jij het aanspreekpunt voor ouders en doorverwijzers. Je staat in voor
kennismakingsbezoeken en het organiseren van intakes. Je hebt oog voor duidelijke verwachtingen en afspraken met
het gezin en doorverwijzers.

Je ondersteunt ouders en jongeren bij hun contacten met diverse instanties. Je bent een bruggenbouwer en een
bemiddelaar. Hierbij krijgen jeugdhulp-instanties natuurlijk bijzondere aandacht: jeugdrechtbank,
ondersteuningscentrum jeugdzorg, intersectorale toegangspoort, … . Maar ook andere diensten komen in beeld komen:
OCMW, kinderbijslagfondsen, mutualiteiten, buurtwerk, vrije tijdsactiviteiten voor jongere, ouders of het ganse gezin, ....
Evengoed ga je op zoek naar vrijwilligers, steunfiguren die zich willen engageren rond een gezin. Je betrekt jongeren en
ouders vanuit een empowerende visie maximaal bij alle stappen.

Wanneer er na een verblijf in Espero vervolg-hulp gezocht moet worden, neem jij dit samen met ouders op. Je bent
verbonden aan het adolescenten-team, dat 8 gezinnen begeleidt van jongeren tussen 12 en 18 jaar. Je kan daar rekenen
op de steun van een team van begeleiders, psycholoog, gezinstherapeut, kinderpsychiater en teambegeleider.

Profiel

Je bent iemand die initiatief durft nemen en van uitdaging houdt. Je kan goed plannen en prioriteiten stellen.

Je bent een samenwerker, en hebt oog voor de terugkoppeling van wat je doet naar collega's

Je bent flexibel en stress-bestendig. Je bijft creatief denken, ook in moeilijke situaties.

Je hebt bij voorkeur een bachelor-diploma in menswetenschappelijke richting, aangevuld met een langere
opleiding/meerdere korte opleidingen rond werken met ouders. Een opleiding 'bemiddeling' gevolgd hebben of
ervaring in bemiddeling is zeker een troef !

Heb je al ervaring in residentiële jeugdzorg of thuisbegeleiding ? Interessant. Anders investeren wij in een
vormingstraject, en bouwen we samen aan een goed overzicht over het brede werkveld jeugdhulp.

Je hebt voldoende mondelinge kennis van frans om telefoons, gesprekken, .... te doen.

Je bent bereid minstens drie dagen per week te werken en kan je zeker op dinsdagvoormiddag vrij maken
(teamvergadering). Vrijdag is een andere voorkeursdag van tewerkstelling. De exacte werkrooster leggen we in
onderling overleg vast.

Jobgerelateerde competenties



Persoonsgebonden competenties
Plannen en organiseren

Creativiteit

Communiceren

Zelfstandigheid

Samenwerken

Flexibiliteit

Aanbod

verloning volgens A1-barema

100 % terugbetaling van treinabonnement, fietsvergoeding. Espero is vlot bereikbaar met openbaar vervoer
vanuit Leuven, Mechelen, Vilvoorde, Halle, ... .

een dynamische en kleinscalige organisatie, met aandacht voor vorming en ondersteuning van medewerkers. Je
werkt samen in een multidisciplinair team. Nieuwe medewerkers kunnen rekenen op drie dagen interne
vorming en een intern coachingstraject.

We zoeken samen met jou naar een goede balans tussen werk en de andere dingen die belangrijk zijn in je
leven.

extra verlofdagen vanaf 35 jaar

We spelen als organisatie graag in op de talenten en interesses van onze medewerkers. We geven jouw
professionele dromen graag een duwtje in de rug, en houden van mensen die out-of-the-box creatief durven
denken.

Je kan deze job combineren met andere functies binnen onze organisatie, als je een hogere tewerkstellingsgraag
ambieert.

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



Vereiste studies

Prof. bach. Orthopedagogie: Orthopedagogie

Prof. bach. Sociaal werk: Maatschappelijk werk

Prof. bach. Gezinswetenschappen

gelijkwaardig door ervaring.

Werkervaring

Beperkte ervaring ( < 2 jaar )

Talenkennis

Frans (goed)

Nederlands (zeer goed)

Contract

Vaste Job

Contract van onbepaalde duur

Deeltijds - 19 uren per week, te presteren in 3 dagen

Dagwerk

Waar en hoe solliciteren?

Eerste selectie op grond van brief en CV.

We hopen zo spoedig mogelijk een nieuwe collega te kunnen laten starten. We organiseren een eerste kennismaking
(telefonisch, online of live) binnen de week na je sollicitatie. 

  Espero vindt je kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, afkomst of handicap.

 

 

 

Via e-mail: mattias.bouckaert@obc-espero.org (mailto:mattias.bouckaert@obc-espero.org)
Contact: Dhr. Bouckaert

VDAB-vacaturenummer: 65822171

Online sinds: 2022-12-05

Deze functie staat open voor iedereen, ongeacht gender.

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. ()

mailto:mattias.bouckaert@obc-espero.org

