Lid van

Sint-Lodewijk wil de referentie zijn in onderwijs, zorg en ondersteuning
voor personen met een motorische beperking,
met een warm hart…

ZOEKT

orthopedagoog

voor de functie van

‘cliëntverantwoordelijke’
(m/v) - voltijds (38.00/38)
FUNCTIE-OMSCHRIJVING
• je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van een kwaliteitsvol zorgaanbod op maat
van de individuele cliënten
• je ondersteunt de cliënt, zijn omgeving en zijn begeleidingsteam ifv de ontwikkeling van
het kind inzake opvoeding, onderwijs en therapie zowel in het MFC als in het thuismilieu
• je staat in voor intake, handelingsplan, tevredenheidsmeting, klachtenopvolging en
voortdurende zorgafstemming in samenspraak met de cliënt en zijn netwerk ifv de
evoluerende noden
• je zorgt voor coaching/afstemming van de verschillende teamleden binnen het
interdisciplinaire team (school en MFC)
• je stuurt samen met de eenheidsverantwoordelijke en collega’s cliëntverantwoordelijken
de inhoudelijke werking van de eenheid jongeren en neemt actief deel aan het eenheidsen algemeen beleid
VOORWAARDEN
• je behaalde een ‘licentiaat/master in de psychologische en pedagogische wetenschappen’
– optie ‘orthopedagogiek’
• je hebt een emancipatorische visie op personen met beperking
• je bent communicatievaardig (actief luisteren, onderhandelingsvaardig, …)
• je kan werken in teamverband en bent vaardig in teamcoaching
• je bent computervaardig met de belangrijkste Officepakketten
• je hebt basiskennis sociale administratie & wetgeving gehandicaptenzorg en
ondersteuningsnetwerk voor personen met een beperking
• je hebt een rijbewijs B en beschikt over een eigen wagen
• je beschikt over een grondige kennis van het Nederlands
• je bent bereid te werken vanuit een christelijke levensvisie
WENSELIJK
• je hebt ervaring met de doelgroep
• je volgde een opleiding ‘systeemdenken’
WIJ BIEDEN
• voltijds (38.00/38) vervangingscontract ‘ouderschapsverlof’, ‘zwangerschaps- en
bevallingsrust’ (looptijd +/- 6 maand)
• barema VAPH op basis van diploma en afhankelijk van de door het VAPH erkende
relevante anciënniteit
• aantrekkelijk sectorspecifiek verlofstatuut (PC 319)
• een gevarieerde job binnen een dynamische en warme organisatie
• ruime mogelijkheden tot permanente bijscholing en ontwikkeling
• maaltijden aan democratische prijzen
• gratis treinabonnement
• fietsvergoeding

Lid van

DATUM IN DIENST
21/01/19
INTERESSE
Stuur je schriftelijke sollicitatie + cv en recente pasfoto zo snel mogelijk en uiterlijk
24/12/18 aan Luc Quatacker (eenheidsverantwoordelijke ‘jongeren 2’) Kwatrechtsteenweg 168, 9230 Wetteren bij voorkeur via mail op vacature@sintlodewijk.be
Meer info bij Luc Quatacker (eenheidsverantwoordelijke ‘jongeren 2’) op 09 272 55 05 of via
mail luc.quatacker@sintlodewijk.be
Selecties zijn voorzien op woe 09/01/19 (voormiddag) en vrij 11/01/19 (namiddag)

