Hoofdopvoed(st)er Bungalow
38/38
Jobinhoud:
De bungalow is een leefgroep met 9 volwassenen met een matig tot ernstig verstandelijke beperking. Deze cliënten
hebben omwille van hun bijkomende zorgvraag (autisme, gedragsproblemen, psychische problematiek, …) nood
aan duidelijkheid, nabijheid en voorspelbaarheid, deze vormen dan ook de pijlers binnen deze werking.
Kernopdracht :
Als hoofdbegeleider ben je verantwoordelijk voor de goede gang van zaken binnen de leefgroep. Je coördineert de
dagelijkse werking op inhoudelijk en praktisch vlak. Vanuit deze leidinggevende functie ben je verantwoordelijk voor
een constructieve en permanente werkbegeleiding binnen je team. Je hebt een actieve rol als motivator, stimulator
en coach. Je bent de contactpersoon met andere diensten en houdt toezicht op de administratieve, financiële en
agogische processen, dit alles onder supervisie van de clusterverantwoordelijke.

Wij zoeken een medewerker die:











beschikt over een sociaal diploma (bachelor)
organisatorisch sterk is en met visie kan leidinggeven
ervaring heeft in een leidinggevende functie of de nodige basiscompetenties hiertoe op redelijke
termijn kan verwerven
Openstaat voor vernieuwing en hier flexibel mee kan omgaan
Structuur en begrenzing kan aangeven en dit ziet als begeleidingsstrategie en niet als doel
Voldoende weerbaarheid heeft en adequaat kan (leren) omgaan met conflictsituaties of
crisismomenten
De teamwerking i.f.v. het realiseren van een kwaliteitsvolle dienstverlening ondersteunt, richting kan geven
aan een team en deze op een enthousiaste manier mee op pad kan nemen

Een nuchtere kijk op de werking heeft
Gericht is op een intensieve en eerlijke samenwerking
Een positieve werkattitude heeft, met de nodige dosis humor

Wij bieden:





een contract van onbepaalde duur 38/38 vanaf 4 februari 2019
betaling volgens barema (maximaal hoofdopvoeder)
een vast basisuurrooster
een boeiende en uitdagende job in een ervaren team.

Vragen? Neem contact op Fanny Dierick, clusterverantwoordelijke FAM ((09/3728611 of
fanny.dierick@dvcdetriangel.be)
Kandidaat? Stuur jouw cv en motivatiebrief ten laatste op 13 januari 2019
Ria De Keyser – algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 – 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11

DVC de Triangel biedt ondersteuning en gespecialiseerde behandeling aan personen met een verstandelijke en een
bijkomende beperking (autismespectrumstoornis, gedrags- en/of emotionele problemen, motorische, sensorische,…
beperking).
Ook wie bijkomend een specifieke medische zorgvraag heeft of een dagje ouder wordt, kan bij ons terecht.

