Kinderen en hun gezinnen zien groeien maakt je blij?
Word je gelukkig van autonomie in je job?

VOC DE ROZENKRANS ZOEKT JOU
ALS CONTEXTBEGELEIDER (deeltijds)

Voor onze gedecentraliseerde werking te Oostende zijn wij op zoek naar een deeltijds
contextbegeleider (0,50VTE).
v

Enerzijds heb je een ondersteunende functie ten aanzien van gebruikers & teamleden van
De Blokkendoos en dit op vlak van contextversterkend werken (0,30VTE). De
Blokkendoos is een werking dagopvang voor kleuters & lagere schoolkinderen type 2 en
type 9, gelegen in de Heilig Hartschool. De dagopvang wordt georganiseerd op de
middagsituatie en naschools, op woensdagnamiddag en in schoolvakanties. Samen met
de begeleiders ga je na hoe je de verschillende gezinnen in hun traject kan ondersteunen.
Je hanteert hiertoe een coachende houding ten aanzien van de teamleden. Daarnaast
fungeer je ook zelf als klankbord & contactpersoon voor specifieke zorgvragen van de
gebruikers. Het opnemen van administratieve taken ter ondersteuning van het volledige
dienstverleningstraject behoren hier eveneens toe.
Anderzijds volg je een aantal kinderen/jongeren en hun context (uit regio Oostende) op
binnen onze begeleidingsdienst De Branding (0,20VTE). Je ondersteunt deze cliënten,
ambulant of mobiel, in hun zorgvragen die zich situeren op 1 (of enkele) van volgende
domeinen: psycho-educatie, opvoedingsondersteuning, zelfstandigheidstraining,
netwerkontwikkeling, vrijetijdsbesteding ..
Ben je op zoek naar een job in een ruimere tewerkstellingsbreuk? Er is mogelijkheid
tot het opnemen van extra uren op weekbasis en dit als leefgroepsbegeleider in De
Blokkendoos.

• Je beschikt over een diploma graduaat of bachelor sociaal werk of je toont de nodige
ervaring aan
• Je hebt een hart voor onze doelgroep
• Je weet van aanpakken en werkt georganiseerd
• Je communiceert op een open en opbouwende manier
• Je hebt een open & positieve ingesteldheid en een participatieve basishouding
• Een rijbewijs B en het hebben van een eigen wagen is een voorwaarde gezien het luik
mobiele dienstverlening
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Een deeltijdse job (0.50 VTE) met mogelijkheid tot uitbreiding met uitvalsbasis
regio Oostende
Indiensttreding : van zodra mogelijk - uiterlijk september 2022
Een contract van 1 jaar met perspectief op onbepaalde duur
Verloning volgens PC 319.01.
Een gestructureerde werkplanning, in overleg opgesteld, met hoofdzakelijk
diensten tussen 8u30 en 17u. Verdeling over het aantal dagen is bespreekbaar.
Een aantrekkelijke verlofregeling: vanaf je 35e krijg je bijkomende verlofdagen,
bovenop het wettelijk vastgelegd aantal.
Een verlofkalender vastgelegd in overleg met je collega’s.
Een vergoeding woon-werkverkeer en fietsvergoeding
De kans om je talenten te ontwikkelen door een uitgebreid vormingsaanbod.
Een goed gevoel in je job, dankzij de grote autonomie waarover je beschikt.

Stuur jouw CV en motivatiebrief met vermelding van de functie vóór
13/5/2022 via e-mail naar: vacature@vocderozenkrans.be.
Voor meer informatie kan je telefonisch contact opnemen met Charlotte
Ameloot of Laura Van Becelaere op 058 52 12 52.

