VACATURE
Leefgroepbegeleid(st)er (19/38)
Capelderij
MFC Capelderij, is een kleinschalige voorziening die dagelijks de zorg opneemt
voor jongeren met gedrags- en/of emotionele problemen. MFC Capelderij geniet
ook een erkenning als dienst voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening.
Om onze dagelijkse werking te versterken zijn wij op zoek naar een
medewerker die zich kan vinden in onderstaande kernwaarden:

Op maat: De jongeren worden begeleid in hun persoonlijke ontwikkeling vanuit hun
eigen capaciteiten, problematiek en leeftijd.
Krachten: Sterktes, krachten en talenten komen (opnieuw) in het vizier waardoor er
groeikansen gecreëerd worden. Op deze manier zijn succeservaringen mogelijk wat
bijdraagt tot een positieve ontwikkeling van jongeren.
Dialoog: We luisteren naar jongeren hun verhaal vanuit een open (nieuwsgierige)
houding en trachten dialogen op gang te brengen.
Herstelgericht: Conflicten worden beschouwd als een belangrijk leermoment binnen
jongeren hun persoonlijke ontwikkeling. Alle betrokken partijen worden gestimuleerd om
te streven naar herstel.
Preventief: Preventief handelen is een belangrijk instrument binnen onze dagelijkse
werking. Zo kunnen er onder andere terugkerende, bij te sturen gedragspatronen
vastgesteld worden waarbij er samen met de jongeren naar gedragsalternatieven op
maat wordt gezocht.
Professioneel handelen: Jongeren worden benaderd vanuit een professionele houding.
Rapporteren: Mondelinge en schriftelijke rapportage omtrent het gedrags- en
emotioneel functioneren van de jongere draagt bij tot een vlotte communicatie binnen
onze werking.
Samenwerken met ouders- en/of betrokken zorgfiguren is noodzakelijk om een traject
uit te bouwen. Daarnaast zetten we in op gedeelde zorg.

Functieomschrijving
Je begeleidt samen met je collega’s een leefgroep waarin adolescente jongens en meisjes
verblijven. Je bouwt mee aan een sfeervolle en gezellige leefomgeving. Je zorgt voor een
herkenbare en gestructureerde omgeving voor de jongeren. Je begeleidt de vrije tijd van
je leefgroep en zorgt mee voor een activiteitenaanbod. Je rapporteert je observaties en
overlegt met je team over bevindingen en aanpak.

Gezocht profiel
-

Je beschikt over een pedagogisch diploma.
Je plaatst de vragen en de noden van de jongere centraal en staat open voor hun
eigenheid.
Je bent een goede organisator en streeft hierbij steeds naar een kwaliteitsvol
resultaat.
Je kan vlot samenwerken met anderen.
Je bent communicatief vaardig en legt vlot contact met externen (uitbouw
netwerken).
Je blijft rustig in stressvolle situaties en je past je vlot aan bij wijzigende situaties
bij cliënten of in de organisatie van je werk.
Je bent op zoek naar een duurzaam professioneel avontuur.
Je bent creatief en zet je eigen talenten vlot in.
Verslaggeving en bijhorende skills schrikken je niet af.
Attest van goed gedrag en zeden (model 2) kunnen voorleggen.
Je bent onmiddellijk beschikbaar.

Aanbod
-

een deeltijds contract à rato van 19/38 uren bepaalde duur tot 31/08 (met kans
op verlenging)
vergoeding volgens barema VAPH PC 319.01
een dynamische werkomgeving
terugbetaling woon-werkverkeer (NMBS)
fietsvergoeding

Plaats tewerkstelling
MFC Capelderij
Vekenstraat 1
9255 BUGGENHOUT

Sollicitatieprocedure
Wij ontvangen graag voor 3/1/2021 uw sollicitatiebrief en bijhorend curriculum vitae met
als referentie LG5/2020/02 via:
-

e-mail naar stef@capelderij.be
schriftelijk naar MFC Capelderij, t.a.v. Dhr. Stef Ost, Vekenstraat 1, 9255
Buggenhout

Een eerste screening gebeurt op basis van de ontvangen kandidaturen.
Meer informatie over deze vacature kan u verkrijgen bij Stef Ost (052/250480).

