De vzw A. Verburght te Landegem (Deinze) omvat twee woonvoorzieningen en een mobiel-ambulante dienst met
50 medewerkers. Wij zorgen voor een aangepaste dienstverlening voor en ondersteuning van 30 volwassen
personen met een beperking (personen met een motorische/ meervoudige handicap).

VACATURE DIENSTHOOFD-ORTHOPEDAGOOG
(vervanging zwangerschap)
FUNCTIEOMSCHRIJVING:
Plaats in de organisatie: kaderfunctie
Het diensthoofd maakt deel uit van het algemeen en dagelijks beleidsteam: visie en organisatieontwikkeling,
implementatie en kwaliteitsverbetering. Hij/zij staat onder de rechtstreekse leiding van de directeur.
Hij/zij is verantwoordelijk voor de uitbouw en praktische organisatie van de woongroepwerking:
- organisatorisch: organisatie van diverse werkingsaspecten o.m. praktische aspecten
woongroepwerking
- ondersteuning van gebruikers en hun netwerk o.m. i.f.v. realisatie trajectplannen gebruikers,
overleg met ouders/zorgdragers
- organisatie, ondersteuning, leidinggeven aan team begeleidend personeel, realisatie agogische
werking, vorming
- stagebegeleiding
- administratief o.m. verslaggeving, ontwerp van documenten
JOUW PROFIEL:
Je hebt een diploma master of bachelor (richting orthopedagogie) met ervaring in de sector en in het leidinggeven
Je hebt een brede interesse en bent bereid om te leren
Je kan zowel zelfstandig werken als in teamverband, je bent flexibel en neemt initiatief.
Je hebt een grote draagkracht en kan vlot organiseren
Je beheerst de basiscompetenties in ICT
Je bent bereid om avond-en weekendpermanentie te doen in een beurtrolsysteem
Ervaring met de doelgroep is een pluspunt
ONS AANBOD:
Contract van bepaalde duur - vervanging van 5 augustus 2019 tot eind januari 2020
Deeltijds – 30,4 uren per week, uurrooster te bespreken
Sectorconforme verloning met extralegale voordelen
Indiensttreding: 5 augustus 2019
Vlot te bereiken met de wagen en openbaar vervoer (bus, trein)
PRAKTISCH:
Je solliciteert tot uiterlijk 16 juni 2019 bij Sofie Verstraete, Dennendreef 53 - 9850 Landegem of via émail
s.verstraete@verburght.be
Indien je vragen hebt over deze vacature kan je terecht bij: Sofie Verstraete, Dennendreef 53 - 9850 Landegem,
telefoon 09 371 66 11 s.verstraete@verburght.be

