Clusterverantwoordelijke MFC
30,5/38
Als clusterverantwoordelijke coach je 3 teams die woonondersteuning bieden aan kinderen en jongeren
met een licht, matig tot ernstig verstandelijke beperking en bijkomende problematieken zoals GES+, GES
en ASS.
Jobinhoud:






De ondersteuningsnoden en –behoeften van elke cliënt in een breed perspectief plaatsen en
streven naar een zo kwaliteitsvol mogelijk resultaat.
Vlot coördineren en sturen van ondersteuningsplannen in samenwerking met de cliënten, hun
netwerk, hun aandachtsbegeleider, hun leerkrachten en andere interne en externe diensten.
Inspireren, motiveren, coachen en aansturen van de medewerkers in je teams
Samen met het directieteam een algemene beleidsvisie en een beleidsplan ontwikkelen en die
vertalen naar een eigen afdelingsplan en vormingsplan.
Mee helpen verzekeren van de (pedagogische) permanentie in de voorziening.

Jouw profiel:






Je bent een getalenteerd persoon met ervaring in een leidinggevende functie.
Je hebt analytisch vermogen en bent in staat om werkprocessen kritisch en innoverend te
benaderen.
Je beschikt over de nodige administratieve vaardigheden om de toegewezen middelen vlot te
beheren en toe te zien op de efficiënte inzet ervan.
Je bent een enthousiasmerend, ondersteunend en flexibel medewerker.
Je behaalde een diploma bachelor of master in de menswetenschappen.

Wij bieden:





Een contract van onbepaalde duur volgens VAPH-barema (Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap)
Ondersteunings- en opleidingskansen
Een uitdagende en veelzijdige functie in een boeiende, dynamische werkomgeving.
De nodige vormingskansen en ondersteuning door een team van inhoudelijke deskundigen

Vragen? Neem contact op met Liesbeth Peirsman of Ellen Desomviele (09/3728611 of
liesbeth.peirsman@dvcdetriangel.be; ellen.desomviele@dvcdetriangel.be)
Kandidaat? Mail of stuur jouw cv en motivatiebrief voor 25 januari 2019 naar:
Ria De Keyser – algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 – 9920 Lovendegem
info@dvcdetriangel.be
www.dvcdetriangel.be

DVC de Triangel biedt ondersteuning en gespecialiseerde behandeling aan personen met een verstandelijke 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.

