Begeleid(st)er Tuimelaar
28.5/38
In de Tuimelaar (multigroep en buitenhuis) verblijven 9 kinderen en jongeren met een matig tot
licht verstandelijke beperking. De werking is vooral een groepswerking waarbij sterk ingezet
wordt op individuele noden. De klemtoon ligt op : het leren wonen in een huis in de straat,
invullen vrije tijd, aanleren en versterken van sociale vaardigheden, deelnemen aan dagelijks
leven in het dorp en omstreken; afstemmen met ouders, therapeuten, school EN
ontwikkelingsgericht werken.
Het is een dynamische werking met veel afwisseling en uitdagingen.
We zijn op zoek naar een medewerker die:









zich goed kan verplaatsen in de leef- en denkwereld van jongeren met een matig, licht
verstandelijke beperking en dus ook kiest om met deze doelgroep te werken.
Gericht is op inclusief werken met jongeren
Ontwikkelingsgericht wil werken en energie heeft om in een dynamische kinderwerking te
werken. Groot inlevingsvermogen en affiniteit met leefwereld van kinderen en pubers is een
must.
samenwerken met ouders/familie/netwerk, therapeuten en collega ’s, vanzelfsprekend vindt.
Er is een nauw samenwerkingsverband met de ouders in deze werking.
creatief kan denken, open staat voor samenwerking met verschillende diensten intern en
extern
kan relativeren en neutraal kan begeleiden
werkt in vroeg- en avonddiensten en 1 weekend per maand

Wij bieden:






Start: zo vlug mogelijk. 28.5u ifv een vervanging bevallingsrust en eventueel
borstvoedingsverlof.
een vast basisuurrooster
betaling volgens barema
een boeiende en uitdagende job met veel afwisseling
ondersteunings- en opleidingskansen

Vragen? Neem contact op met Petra Vermandere, clusterverantwoordelijke MFC
Kandidaat? Stuur jouw cv en motivatiebrief ten laatste tegen 27 september 2019 naar:
Ria De Keyser – algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 – 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11
info@dvcdetriangel.be

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.

