1 BEGELEIDER (M/V)
Kleine Stroom – adolescente meisjesafdeling
100% tewerkstelling
Vervangingscontract zwangerschap
Snelle indiensttreding gewenst

‘'ter Muren' is een Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg en biedt residentiële, ambulante en mobiele
begeleiding aan kinderen, jongeren en hun context in verontrustende situaties De nadruk ligt op
emancipatorisch werken . We werken in samenspraak met alle gebruikers en zorgen voor een aanbod
op maat van de cliënt. ‘'ter Muren' start zijn werking vanuit een Franciscaanse visie.
VZW ‘'ter Muren'’ telt meer dan 80 personeelsleden.Ter Muren is partner van de Ruyskensveldgroep
en is aangesloten bij Tabor.
Functie: begeleider in een leefgroep adolescente meisjes (14-20 jaar)
Uw opdracht: begeleiden van de bewoners in het bereiken van de doelstellingen in hun individueel
handelingsplan, zowel in groep als individueel
Hiertoe werkt U in een volcontinue uurrooster, met inbegrip van nacht- en weekendwerk.
Bij weekend – en nachtprestaties staat U ook in voor de opvolging van een adolescente
meisjesleefgroep.
Uw plaats in de organisatie: U werkt in een klein, dynamisch en flexibel team onder directe leiding
van de hoofdbegeleider, IRC en de coördinator.
Contract: Een vervangingscontract zwangerschap, snelle indiensttreding gewenst.
Uw competenties/onze vereisten:












u bent in het bezit van een relevant diploma – u hebt ervaring binnen de bijzondere jeugdzorg
u kan zich vinden in de visie van ter Muren als organisatie, en in de doelstellingen van de
betrokken werking.
u hebt heel wat sociale vaardigheden in het werken met adolescente jongeren ontwikkeld
u hebt ervaring met leefgroepswerk, bent creatief en flexibel
u kunt heel zelfstandig werken, maar u bent ook een teamspeler
u kunt zich vlot aanpassen aan nieuwe situaties
u houdt het hoofd koel in crisisituaties
u hebt interesse voor een tewerkstelling in een social profit organisatie
u bent in het bezit van een rijbewijs B en een eigen wagen (vervoersopdrachten)
u beschikt over een uittreksel uit het strafregister model 2
U beschikt over een medisch geschiktheidsattest voor de beoefening van deze functie

Wat bieden wij?
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Een uitdagende job in een zorgende organisatie
Een unieke kans op het verder opbouwen van ervaring en uw competenties
Mogelijkheid treinabonnement
Aangepaste verloning volgens functie (barema’s PC 319.01)

U richt uw sollicitatie, met uw motivatie en een CV voor zondag 18 juni 2017 24u00, via mail aan
zowel de campusdirecteur : pol.schouppe@termuren.be
als aan de coördinator : marc.laureys@termuren.be
Voor meer informatie kunt u terecht bij Marc Laureys, coördinator van de betrokken werkingen, op
053/78.44.82.
Indien U geselecteerd zou worden op basis van uw brief en cv zal u uitgenodigd worden voor
deelname aan de selectieronde op woensdagvoormiddag 21 mei tussen 09uen 12u in de gebouwen
van ter Muren, Termurenlaan 20 te 9320 Erembodegem.
Indien u niet geselecteerd zou zijn voor deze ronde, maar we u alsnog in onze wervingsreserve
wensen te behouden zullen wij U dit via mail mededelen.
Indien u geen bericht ontvangen hebt voor 21 mei 2017 bent u niet geselecteerd. Voor meer
informatie hieromtrent kan u zich steeds wenden tot Marc Laureys.
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