Jeugdzorg Ter Elst
Jeugdzorg Ter Elst is een erkend observatie - en behandelingscentrum voor
minderjarigen (11 leefgroepen). Wij streven ernaar om kinderen en
jongeren met gedrags- en emotionele problemen optimaal te integreren in
de samenleving.
Jeugdzorg Ter Elst wil voor kinderen en jongeren een plek zijn waar ze hun eigen sterktes
kunnen (her)ontdekken in een sfeer van vertrouwen en respect. De aangeboden
hulpverlening kan flexibele vormen aannemen; ambulant, semi-ambulant of residentieel.
Samen met de jongere, zijn omgeving (ouders, school,…) en eventuele andere partners
werken we aan duurzame veranderingen, naar een toekomst die perspectieven biedt.
Wij zijn momenteel op zoek naar een:

PSYCHOLOOG/ORTHOPEDAGOOG (M/V) 22,5U
voor de unit Jogaz-Jump

Samen met je collega’s begeleid je kinderen tussen de 8 en de 14 jaar om opnieuw een
structuur te vinden waarbinnen ze kunnen groeien. Je bent de spilfiguur in het onderzoeken
en behandelen van onze kinderen met gedrags- en emotionele problemen. Je kijkt waar er
diagnostisch nog verduidelijking nodig is en welke therapieën individueel en in groep
aangeboden worden aan ons doelpubliek.
Je stemt jouw therapeutisch aanbod af op de jongens en meisjes uit de twee leefgroepen die
de unit omvat. Tijdens het multidisciplinair overleg kijk vanuit jouw experten rol naar de
zorgplannen voor de kinderen en hun hun context, in de brede zin van het woord.
Je hebt een coachende rol in het bespreken van teamdynamieken die door de aanwezigheid
van de kinderen en hun problematiek tot stand komen. Samen met je collega’s kijk je hoe
jullie als team in gesprek kunnen gaan rond inhoudelijke thema’s en de samenwerking in
het team.
Je profiel:
 je hebt een diploma master psychologie of orthopedagogische wetenschappen. Een
bijkomende therapeutische opleiding is een pluspunt.
 ervaring met onze doelgroep en werkvormen is een belangrijke troef.
 je bent begaan met de kinderen die in ter Elst verblijven en reageert empathisch op
hun vraag naar hulp.
 je werkt zelfstandig en georganiseerd.
 je werkt graag samen met mensen vanuit verschillende disciplines.
 Je gebruikt je kennis en achtergrond om met je collega’s in een overleg vooral tot
actiepunten en oplossingen te komen.
 je verdedigt je standpunten en je communiceert vlot, zowel schriftelijk als mondeling.

We bieden:
 Een deeltijds contract van onbepaalde duur voor 22,5 in een organisatie in
verandering.
 Een stimulerende werkomgeving waar opleiding en steun aan personeel belangrijk
zijn.
 Verloning volgens barema VAPH (PC 319.01) waarbij relevante anciënniteit in
rekening wordt gebracht.
Interesse in deze job?
Solliciteren kan t.e.m. 3 juni 2018 per mail naar: Jeugdzorg Ter Elst vzw, t.a.v. Leni Pelgrims,
jobs@jeugdzorgterelst.be. Selectiegesprekken zullen doorgaan op donderdag 7 juni 2018.

