Jeugdzorg Ter Elst is een erkend observatie- en behandelingscentrum,
erkend voor 95 minderjarigen met gedrags- en emotionele moeilijkheden. We streven ernaar om hen optimaal te integreren in de samenleving. We bieden als voorziening residentiële hulp aan voor 85 kinderen
en jongeren en hun context. Daarnaast zijn we eveneens erkend voor 10
mobiele en ambulante trajecten. Een honderdvijftigtal collega’s en een
aantal ondersteunende diensten staan dagelijks in voor een professionele zorg.

GROEPSBEGELEIDER
VEDET+ – 30,4u –
Vervanging zwangerschap
De uitdaging


Je draagt samen met je team de dagelijkse
werking van je leefgroep (8-14 jaar).



Je biedt de nodige structuur en gaat hier consequent mee om.



Je organiseert en begeleidt activiteiten, aangepast aan de doelgroep.



Je rapporteert op een heldere mondelinge en
schriftelijke manier.

Jouw profiel


Je hebt een diploma hoger secundair onderwijs Jeugd- en Gehandicaptenzorg of gelijkwaardig.



Kennis van Nieuwe Autoriteit is een pluspunt.



Je werkt in een flexibel uurrooster: vroege,
late, dag en weekends (geen nachtdiensten).

Ons profiel

Jouw kwaliteiten en talenten


Flexibel — zowel in denken als doen



Warm op afstand — inlevend en steunend, alsook consequent en stabiel



Teamplayer — zowel naar je eigen team toe als
organisatiebreed



Verbindend — je kan vlot samenwerken met
verschillende disciplines



Leergierig — je bent in staat nieuwe ontwikkelingen in het werkveld te integreren



Creatief — je kan omgaan met onvoorziene
situaties en het hoofd koel houden

Interesse in deze job?
Wij horen graag van jou!
Solliciteren kan per mail t.e.m. 31 mei 2022 per mail
naar jobs@jeugdzorgterelst.be t.a.v. Leen Van Dyck. Voor
bijkomende inlichtingen kan je contact opnemen op het
nummer 015/30.75.75.



We bieden een vervangingscontract wegens
zwangerschap vanaf 25 mei 2022.



Verloning volgens barema PC 319.01 (B2A)
waarbij relevante anciënniteit in rekening
wordt gebracht.

Jeugdzorg Ter Elst vzw



Je werkt in een groene omgeving die makkelijk bereikbaar is.

Zandstraat 10, 2570 Duffel | info@jeugdzorgterelst.be
tel. 015/30 75 75 | www. jeugdzorgterelst.be



Kans tot vorming en groei.

