Centrum voor Integrale Jeugd- en Gezinszorg
Sint-Jan Baptist (CIJG SJB)
Kiekenstraat 4 9000 Gent
 09.226.12.76 /  09.236.50.69
E-mail begeleidingstehuis.sjb@wol.be

Begeleid(st)er M/V Kinderwerking

Het Centrum voor Integrale Jeugd- en Gezinszorg Sint-Jan Baptist werkt binnen het
kader van de Bijzondere Jeugdzorg. Het Centrum voor Integrale Jeugdzorg (CIJ) richt
zich tot minderjarige jongens en meisjes van 0 tot 18 jaar, in een verontrustende
opvoedingssituatie en/of vanuit maatschappelijke noodzaak.
Binnen het Centrum voor Integrale Gezinszorg (CIG) worden (aanstaande)(tiener)
moeders tot 20 jaar ondersteund, alsook jonge kwetsbare gezinnen waarvan de
moeder maximum 25 jaar is.
Om onze Kinderwerking (CIJ) te versterken zijn we op zoek naar een enthousiaste
begeleid(st)er voor een deeltijdse opdracht (75%) van onbepaalde duur.

Functieomschrijving
Je staat in voor de begeleiding en ondersteuning van kinderen (-14 jaar) die hier residentieel
verblijven. Samen met het coachend team bestaande uit een maatschappelijk werker,
orthopedagoog en hoofdbegeleider sta je vanuit onze visie van Totale Kindzorg (Tokizo) mee
in voor de contextuele hulpvraag. Je werkt in een continue dienst (dagdiensten, nachten,
feestdagen), met om de 14 dagen een weekenddienst.
Profiel



Bachelor Orthopedagogie
Minimum 2 jaar werkervaring, bij voorkeur in de Bijzondere Jeugdzorg

Competenties









Authentiek zijn
Vertrouwen kunnen geven en zelf betrouwbaar zijn
Oog hebben voor de individuele noden van het kind
Jongeren kunnen activeren en inspireren
Methodisch, doelgericht en planmatig kunnen handelen
Kunnen werken in een team: samenwerking met teamleden, coachen en externe
diensten
Flexibel (intermenselijk en organisatorisch) en stressbestendig zijn
Verslaggeving zowel intern als naar externe diensten kunnen verzorgen

Aanbod





Je komt terecht in een positieve, mensgerichte en dynamisch sociale organisatie, waar je
mee impact hebt op de vorm van de onderneming. Je krijgt de kans om een belangrijke
maatschappelijke bijdrage te leveren via de sociale doelstellingen van de organisatie.
We bieden je een contract van onbepaalde duur met een jobtime van 75% aan.
Verloning als bachelor, barema PC 319.01, met overname van anciënniteit mits
goedkeuring door dienst Jongerenwelzijn.
Daarnaast bieden wij je werkondersteuning voor persoonlijke groei aan en de
mogelijkheid tot het volgen van vorming en bijscholing.

Heb je interesse voor deze job, dan kan je solliciteren door je CV en motivatiebrief te sturen
naar Annick Vermeire op het e-mailadres vermeire.annick@begeleidingstehuis-sjb.be

Sollicitaties worden ingewacht t.e.m. 24.09.17.

