Sint-Lievenspoort is een organisatie met 5 diensten die de krachten bundelen om het welzijn en de
kracht van kwetsbare mensen met een communicatieve beperking te bevorderen.
In het kader van een vervanging zoeken we binnen het doelgroepteam Spraak- en/of
taalontwikkelingsstoornis (STOS) van het MFC een:

Opvoeder – begeleider (m/v/x)
20/40
Functieomschrijving
Samen met je collega’s sta je in voor de orthopedagogische begeleiding van kinderen (1 tot 14 jaar) met
communicatieve beperkingen als gevolg van een spraak- en/of taalontwikkelingsstoornis (STOS). Je maakt deel
uit van een multidisciplinair team dat in nauw overleg met de ouders de doelstellingen van het individueel
handelingsplan realiseert. Samen met de andere leden van het doelgroepteam ben je in staat om het
dagdagelijkse leven binnen de leefgroep te organiseren en om orthopedagogische activiteiten uit te bouwen.
Je werkt met een vast uurrooster in een opvanggroep op weekdagen aangevuld met enkele diensten binnen de
avond-, nacht- en/of weekendwerking. Het uurrooster wordt opgemaakt in samenspraak met het team.

Functievereisten
-

Je beschikt over een diploma jeugd- en gehandicaptenzorg, bachelor/graduaat orthopedagogie of een
gelijkwaardig diploma.
Je bent geboeid door het werken met kinderen met communicatiestoornissen en hun gezin.
Je hebt kennis van de doelgroep STOS (Spraak- en Taalontwikkelingsstoornissen) en/of bent bereid je
bij te scholen.
Je hebt inzicht in de noden van de doelgroep op vlak van welbevinden, gedragshantering,
vrijetijdsbesteding, …
Je kan goed samenwerken binnen een team.
Je hebt sterke communicatieve vaardigheden.
Je voelt je thuis in een christelijk-geïnspireerde en waardengerichte organisatie.
Je beschikt over een rijbewijs B.
Je beheerst MS Word, Excel en Outlook.

Aanbod
-

Contract van bepaalde duur van 20/40 van 1/10/2019 tot en met 31/12/2019
Verloning volgens de barema’s van het VAPH.
Vergoeding woon-werkverkeer.
Kansen tot persoonlijke en professionele groei en ontwikkeling.

Interesse?
Voor meer informatie over Sint-Lievenspoort kan je terecht op www.sintlievenspoort.be. Voor meer informatie
over de functie kan je contact opnemen met Alexandra De Kegel, verantwoordelijke zorg op 09/268.26.82.
Bezorg je sollicitatiebrief met CV (foto facultatief) voor maandag 19/09/2019 aan Alexandra De Kegel, vzw SintLievenspoort | MFC, Keizervest 18 te 9000 Gent of via mail naar a.dekegel@sintlievenspoort.be

Selectieprocedure
De selectiegesprekken vinden plaats in de week van 19/09/2019.

