Ben je een zorgend persoon en ondersteun je graag kinderen en
jongeren in hun zelfredzaamheid?
Kan je een glimlach op het gezicht van kinderen en jongeren toveren?
Word je gelukkig van autonomie in je job?

OPVOEDER GEZOCHT VOOR JONGEREN
MET EEN BEPERKING (0.80VTE)

DIT IS DÉ JOB DIE JIJ ZOEKT
Je staat in voor de zorg voor de kinderen en jongeren van 10 tot 21 jaar die
verblijven in de leefgroep Windekind. De leefgroep bestaat uit kinderen en
jongeren met een matig verstandelijke beperking. Mogelijks is er sprake van een
ontwikkelingsstoornis of een gedrags- of emotionele problematiek.
Je begeleidt deze kinderen en jongeren in alle facetten van het dagelijkse
leven. Hoe doe je dit?
Je biedt hen structuur in tijd en ruimte. Met jouw rustige uitstraling en nabijheid
creëer je voor hen een veilige leefomgeving. Je stemt je hulp en (ver)zorg(ing)
maximaal af op hun individuele mogelijkheden op vlak van zelfredzaamheid.
Door je positieve ingesteldheid zie je eerder mogelijkheden dan moeilijkheden.
Het zich goed kunnen voelen van de kinderen jongeren is jouw prioriteit. Je
straalt echtheid en betrokkenheid uit.
Je komt terecht in een warm team van collega’s dat zelforganiserend
samenwerkt. De manier waarop jullie de werking van de leefgroep organiseren,
ligt dus in jullie handen. Kwalitatieve zorg op maat is hierbij het uitgangspunt.
De pedagogisch ondersteunende diensten helpen jullie hierbij.

JOUW TALENTEN
Je beschikt over een diploma opvoeder A2, graduaat of bachelor
in de orthopedagogie of je kan de nodige ervaring aantonen.
Je hebt een hart voor kinderen en jongeren.
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 het denkkader SEO en basale aanpak is een pluspunt.
Heb je een rijbewijs B? Dat komt goed uit.

WE BIEDEN JE
Een deeltijse job (4/5) binnen een team waar je op elkaar kan
rekenen. Je kan in dienst treden in februari 2023 en krijgt een
contract van bepaalde duur (te starten tot en met eind
augustus 2023). De kans op verlenging is reëel. Er staat een
meter of peter voor je klaar om je door je eerste jaar te loodsen.
Verloning volgens PC 319.01. Aangevuld met vergoedingen voor
bijzondere prestaties tijdens nacht, weekends & feestdagen.
In overleg met je collega’s leg je zelf je basisuurrooster en
verlofkalender vast; zo streven we maximaal naar een goed
evenwicht tussen werk en privé.
Een gestructureerde werkplanning: maximum twee werkende
weekends in vijf weken (gevolgd door compensatie tijdens de
week), avonddiensten als deel van de werkplanning.
Een aantrekkelijke verlofregeling: vanaf je 35ste krijg je
bijkomende verlofdagen, bovenop het wettelijk vastgelegd aantal.
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 waar je over
beschikt.
Een job met een vlotte bereikbaarheid en op wandelafstand van de
zee .

ONTDEK ONZE JOBS WAAR JE ÉCHT IN SCHITTERT
www.derozenkrans.be
www.facebook.com/vocderozenkrans
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IS HET EEN MATCH TUSSEN ONS?
Heb je nog vragen of twijfel je? Kom vrijblijvend kennis maken met de
jongeren en collega’s en snuif de sfeer op in onze organisatie! 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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