VACATURE
10 september 2019

Opvoeder crisisinterventie /individuele begeleiding
bij MFC de Hagewinde - 19u à 30u - bepaalde duur
MFC De Hagewinde ondersteunt kinderen en jongeren met gedrags -en emotionele problemen,
autisme (ASS) en/of een mentale beperking. Zij en hun context kunnen er terecht voor zorg en
ondersteuning op maat (dagopvang, verblijf, begeleiding aan huis,…). Werken bij De Hagewinde,
dat is deel uitmaken van een stabiel en dynamisch team van professionele en gedreven collega’s
met een hart voor onze doelgroep. Voor meer informatie kan je terecht op
‘www.mfcdehagewinde.be.’
De Hagewinde is een grote organisatie, actief in de regio Waas en Dender. Ze streeft ernaar
maximaal in te gaan op de steeds veranderende zorgvragen van de kinderen, jongeren en hun
context en zoekt daarom ook regelmatig nieuwe medewerkers met inzicht in en een hart voor
deze doelgroep.
Jouw functie
Momenteel zoekt De Hagewinde een gemotiveerde opvoeder crisisinterventie (weekend) en
individuele begeleider (weekend/week).





Je maakt deel uit van het crisisinterventieteam van MFC De Hagewinde.
Je begeleidt één of meerdere jongere(n) met uitgesproken gedrags- en emotionele
problematiek. Je biedt hen individuele begeleiding binnen een prikkelarme leefomgeving,
met back-up van collega’s.
In crisisluwe periodes ondersteun je de zorggroepen als multi-inzetbare weekendopvoeder.

Jouw Profiel








Je hebt een diploma (ortho)pedagogie, psychologie, jeugdcriminologie.
Je hebt al wat ervaring en inzicht in de doelgroep waarmee je zal werken.
Weekendwerk is voor jou geen probleem, ook feest- en brug en vakantiedagen.
Je werkt hoofdzakelijk in daguren tijdens het weekend. Indien de situatie het vereist ook
slapende en wakende nachtdiensten.
Je beschikt over een fysieke, mentale en verbale stevigheid om met de doelgroep om te
gaan.
Je bent stressbestendig.
Je kan autonoom werken maar je kan ook vlot samenwerken.

Ons aanbod



Er ligt een contract voor je klaar van 19u à 30u per week. Dit vanaf 30 september 2019
tot eind april 2020.
Je contract loopt tot eind april 2020. Dit hoeft geen eindpunt te zijn bij De Hagewinde. In
mei 2020 starten we met Kadanz, een nieuwe prikkelarme en gesloten zorgomgeving voor
jongeren met intensieve begeleidingsnood. Wil je kans maken om mee aan dit nieuw
verhaal te schrijven vanaf mei 2020? Neem dan deel aan de sollicitatieprocedure. Dit
kan nog tot en met 31 september 2019. Alle info vind je hier.







Je krijgt een verloning volgens het barema van het VAPH.
Je werkt 2 op 3 weekends (zaterdag + zondag). De rest van de uren presteer je in de
week.
Je werkt in de Poststraat in Lokeren en geniet van een vlotte bereikbaarheid (er is gratis
parking, je werkt niet ver van het treinstation, je werk is makkelijk te bereiken per fiets).
Je woon-werkverkeer wordt terugbetaald.
Je wordt opgenomen in de warme, deskundige en dynamische sfeer die bij De Hagewinde
heerst.

Interesse om ons team te versterken?




Stuur uiterlijk op 22/09 je CV en motivatiebrief naar sollicitaties@hagewinde.be. Vermeld
zeker de referentie ‘Opvoeder Crisisinterventie/individuele begeleiding’ als onderwerp van
jouw e-mail.
Voor meer info over de jobinhoud kan je terecht bij Suzan Sintobin
(zorgverantwoordelijke, 09 337 89 00).

