Alderande Wonen vzw zoekt een

DEELTIJDS ORTHO-AGOOG (19/38)

Alderande Wonen vzw
Alderande ondersteunt in Lokeren volwassenen met een verstandelijke beperking en
bijkomende psychische problemen, zowel residentieel als ambulant, op diverse domeinen
van het leven.
Alderande bouwde ook een arbeidszorgproject uit met een lunchbar,
tweedehandskledingzaak en soepkar.
Alderande biedt ondersteuning op maat van de cliënt, met bijzondere aandacht voor ieders
mogelijkheden, en in samenspraak met zijn netwerk.
Kerntaken en verantwoordelijkheden :
*
*
*
*
*

coördinatie en ontwikkeling van een orthoagogische visie en kader
coördinatie van psycho-sociale ondersteuning en samenwerking met externe
diensten
Vertalen van deze kerntaken in de uitbouw van een VTO-traject voor onze
medewerkers
uitbouwen van een overkoepelend, orthoagogische kwaliteitsvol beleid van de
organisatie i.s.m. het beleidsteam
Coördinatie van het kwaliteitshandboek

Wij verwachten van jou :
*

*
*

*
*
*

Zorg op maat initiëren: duiden van de ondersteuningsvraag van onze cliënten en
zijn/haar netwerk en alle betrokkenen; bepalen van de prioriteiten in de
begeleiding, in nauwe samenwerking met het begeleidersteam en in samenspraak
met de coördinator Wonen en Werken.
Adviseren en coachen van de zelfsturende teams.
Meewerken aan projecten en vorming i.v.m. houdingen, inzichten en vaardigheden
of methodieken relevant voor de specifieke doelgroep en conform nieuwe tendensen
binnen de zorg.
Optimaliseren van dossiervorming van cliënten vanuit de centrale visie van Alderande
en orthoagogische, psychosociale beeldvorming
Verslaggeving en supervisie
Meehelpen bij de realisatie van diverse organisatie-ontwikkelingsprocessen.

Wie kan solliciteren?
• Je bent bij voorkeur in het bezit van een diploma Master in de pedagogische
wetenschappen, orthopedagogiek.
• Je hebt bij voorkeur minimaal 3 jaar ervaring in het werken met volwassenen met
een lichte tot matige beperking en bijkomende psychische problemen.
• Je bent veerkrachtig en kunt omgaan met de dynamische en veeleisende omgeving
van de sector.
• Je wil werken in een kleine organisatie waar je met veel deelaspecten te maken krijgt
en waar mensen "dicht" op elkaar werken.
• Je kan zelfstandig én goed in team werken.
• Je bezit een rijbewijs B en kan je vlot verplaatsen tussen onze verschillende locaties
in het Lokerse.

Wat bieden wij?
 Een aantrekkelijk salaris op masterniveau volgens de barema’s van het VAPH (paritair
comité 319.01), met overname van relevante anciënniteit.
 Deeltijdse betrekking (19/38), uurrooster in overleg.
 Een contract van onbepaalde duur
 Continue vormingskansen, afwisselende job met ruimte voor eigen initiatief.
 Een warm collegiaal samenwerkingsverband in een kleinschalige, gedecentraliseerde
voorziening
 De directie en het beleidsteam zorgen voor ondersteuning en faciliteren inwerking in de
functie/de organisatie
Nog bijkomende informatie?
Meer details : www.alderande.be
Telefonisch contact : 09/348 02 46, Carine Vereecken, coördinator Wonen of directie :
Veerle.vanhyfte@alderande.be.
Solliciteren
Solliciteren doe je met sollicitatie-/motivatiebrief en uitgebreid C.V. bij voorkeur per e-mail
naar Veerle.vanhyfte@alderande.be of naar Alderande vzw, t.a.v. Veerle Van Hyfte,
directeur, Daknamdorp 54, 9160 Lokeren.
Wij verwachten je sollicitatie uiterlijk op 22 september 2017
Selectieprocedure
De selectieprocedure start met een preselectie op het CV en de sollicitatiebrief.
Selectiegesprekken volgen tussen 9 en 20 oktober.

