Op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Werk je liever 's nachts dan overdag?

TEAM ACTIEVE WAAK ZOEKT
JOU ALS DEELTIJDSE COLLEGA
IN KADER VAN UITBREIDING NACHTPLOEG

DIT IS DÉ JOB DIE JIJ ZOEKT
Je komt terecht in een team van 11 collega's. Samen voorzien jullie
doorheen het ganse werkjaar de algemene nachtpermanentie op ons
hoofddomein (7/7). Je staat steeds met 2 andere collega's op dienst.
Je biedt waar nodig directe begeleiding en zorg, afgestemd op de
zorgvraag van de kinderen en jongeren. Daarnaast voer je een aantal
logistieke en administratieve taken uit.
Een nachtdienst loopt van maandagavond tot vrijdagmorgen telkens
van 22u-6u30, van vrijdagavond tot maandagmorgen telkens van 22u7u. Je werkt binnen een periode van 5 weken gemiddeld 11 nachten.
Je werkt 1 à 2 weekends op de 5 weken. In het uurrooster worden ook
momenten vastgelegd waarop je kan opgeroepen worden om een
afwezige collega te vervangen.
1 avond op 5 weken is er teamvergadering met het ganse team.
Tussenin kan je ook steeds beroep doen op je coach of andere collega's
met vragen allerhande.

JOUW TALENTEN
Je beschikt over een diploma opvoeder of zorgkundige of je kan
de nodige ervaring aantonen.
Je hebt een hart voor kinderen en jongeren in een soms
kwetsbare situatie.
Je weet van aanpakken en werkt georganiseerd.
Je communiceert op een open en opbouwende manier.
Onverwachte situaties schrikken je niet af.

WE BIEDEN JE
Een deeltijdse job (0.55VTE) binnen een team waar je op elkaar
kan rekenen. Er staat een meter of peter voor je klaar om je door je
eerste periode te loodsen.
Indiensttreding: bespreekbaar, uiterlijk 1 oktober 2022.
Contract van onbepaalde duur
Verloning volgens PC 319.01. Je flexibiliteit wordt beloond met
bijzondere prestaties.
In overleg met je collega’s leg je zelf je verlofkalender vast. Een
goed evenwicht tussen werk en privé vinden we belangrijk.
Een aantrekkelijke verlofregeling: vanaf je 35ste krijg je bijkomende
verlofdagen, bovenop het wettelijk vastgelegd aantal.
Een gestructureerde werkplanning voor langere periode met
aandacht voor voldoende recuperatie: de actieve nachten worden
maximaal ingepland in blokken (max. 6 à 7 nachten) met meestal 6
nachten of langer recuperatietijd tussenin. De 21u/week is dus een
gemiddelde over verschillende weken.
Een vergoeding woon-werkverkeer en fietsvergoeding.

ONTDEK ONZE JOBS WAAR JE ÉCHT IN SCHITTERT
www.derozenkrans.be
www.facebook.com/vocderozenkrans

Op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Werk je liever 's nachts dan overdag?

TEAM ACTIEVE WAAK ZOEKT JOU
ALS DEELTIJDSE COLLEGA
IN KADER VAN WERFRESERVE
IS HET EEN MATCH TUSSEN ONS?
Heb je interesse of je twijfelt en hebt nog verdere vragen? Neem
contact op met Charlotte Ameloot (pedagogisch coördinator) via
058/52 12 52 of vacature@vocderozenkrans.be.
Mail jouw CV en motivatiebrief naar vacature@vocderozenkrans.be.
Vermeld de functie waarvoor je solliciteert.

VOC DE ROZENKRANS
VOC De Rozenkrans ondersteunt kinderen en jongeren met een (vermoeden van)
mentale beperking. Dit kan in combinatie met gedrags- en emotionele problemen,
autisme spectrum stoornis of een andere bijkomende beperking zijn. Je kan bij ons
terecht voor verblijf, dagopvang, (mobiele) begeleiding, behandeling en training.
Afhankelijk van waar jij nood aan hebt, kan je op een flexibele manier op ons
rekenen. Je vindt ons in Oostduinkerke, Koksijde, Westende en Oostende.
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