Ondersteun je graag jongeren om de beste versie van zichzelf te zijn?
Schuilt er in jou een échte vertrouwenspersoon?
Word je gelukkig van van autonomie in je job?

VOC DE ROZENKRANS ZOEKT JOU
ALS OPVOEDER DAGOPVANG (0.75 VTE)(uitbreiding bespreekbaar)







Je gaat aan de slag met jongeren van 12 tot 21 jaar met een
(rand)normale begaafdheid & ASS of een licht tot matig verstandelijke
beperking in leefgroep Globetrotters.
Je ondersteunt deze jongeren om maximaal op eigen benen te staan.
Hoe doe je dit?
Je biedt hen structuur, leert hen de nodige vaardigheden aan en bent
een kei in actief luisteren. Door je positieve ingesteldheid zie je eerder
mogelijkheden dan moeilijkheden. Het zich goed kunnen voelen van de
jongeren is jouw prioriteit. Je straalt echtheid en betrokkenheid uit.
Je bent dé vaste opvoeder van de leefgroep en werkt zelforganiserend.
Kwalitatieve zorg op maat is hierbij het uitgangspunt. De pedagogisch
ondersteunende diensten & je collega dagopvang helpen je hierbij.

 Je beschikt over een diploma A2, graduaat of bachelor in de
orthopedagogie, graduaat of bachelor sociaal werk of je toont de
nodige ervaring aan.
 Je hebt een hart voor jongeren in soms kwetsbare situaties.
 Je weet van aanpakken en werkt georganiseerd.
 Je communiceert op een open en opbouwende manier.
 Een moeilijkere of onverwachte situatie schrikt je niet af.
 Kennis van ASS en/of denkkaders SEO & nieuwe autoriteit is een
pluspunt.
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Een deeltijdse job (0.75 VTE) met eventuele mogelijkheid tot
uitbreiding tot een hogere tewerkstellingsbreuk.
Indiensttreding: uiterlijk september 2022 – eerder is mogelijk!
Een tijdelijk contract tot en met 31/12/2022
Verloning volgens PC 319.01.
Een gestructureerde werkplanning met hoofdzakelijk diensten tussen
8u en 18u.
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.
Een job met een vlotte bereikbaarheid & op wandelafstand van zee.

Heb je nog vragen of twijfel je? Kom vrijblijvend kennis maken met de
jongeren & snuif de sfeer op in onze organisatie! Neem contact op met
Charlotte Ameloot (pedagogisch coördinator) via 058/52.12.52 of
vacature@vocderozenkrans.be.

