Jeugdzorg Ter Elst is een observatie- en behandelingscentrum met 104
plaatsen te Duffel. Wij begeleiden jongeren tussen 3 en 18 jaar, met
gedrags- en emotionele stoornissen. Een honderdtal collega’s, verdeeld
over 11 leefgroepen en een aantal ondersteunende diensten, staan
dagelijks in voor een professionele zorg.

Momenteel zijn we op zoek naar een:

Groepsbegeleider (m/v)
Leefgroep Vlinders – 25u
Je begeleidt samen met je collega’s een leefgroep. In deze leefgroep verblijven jongens en
meisjes tussen 3 en 10 jaar. Je zorgt voor een herkenbare en gestructureerde omgeving
voor de kinderen en je bouwt mee aan een sfeervolle en gezellige leefomgeving. Je
observeert de kinderen/jongeren en rapporteert je observaties aan je collega individuele
begeleiders en overlegt met je team over bevindingen en aanpak. Je begeleidt de vrije tijd
van je leefgroep en zorgt mee voor een activiteitenaanbod. Je staat in voor de dagelijkse
opvolging van het schoolgebeuren.
Je profiel:
- je hebt een A2 diploma TSO Jeugd- en Gehandicaptenzorg of BSO 7e jaar
leefgroepwerking. Ervaring met het werken met onze doelgroep is een belangrijk
pluspunt.
- je bent in staat activiteiten aan te bieden en te begeleiden aangepast aan je doelgroep
- je kan de nodige structuur bieden en daar consistent mee om te gaan
- je kan omgaan met onvoorziene situaties, je ‘houdt het hoofd koel’
- je kan vlot samenwerken met verschillende disciplines
- je hebt een goed observatievermogen
- je communiceert vlot, zowel schriftelijk als mondeling. Je bent vaardig in het contact
leggen met externe betrokkenen (ouders, scholen, verwijzers). Je kan goed rapporteren.
- je bent leergierig en in staat nieuwe ontwikkelingen in het werkveld te integreren
- je bent empathisch
- je werkt in een flexibel uurrooster: vroege, late, dag en weekends (geen nachtdiensten).
We bieden:
- Een contract onbepaalde duur voor 25u met start in september 2018.
- Verloning volgens VAPH barema PC 319.01 van Opvoedend Personeel Klasse 2 (B2a)
waarbij relevante anciënniteit in rekening wordt gebracht.
Interesse in deze job?
Solliciteren kan per mail naar: Jeugdzorg Ter Elst vzw, t.a.v. Leni Pelgrims, Zandstraat 10,
2570 Duffel, jobs@jeugdzorgterelst.be.

