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.

LEERTRAJECTBEGELEIDER
80% - ONBEPAALDE DUUR
De uitdaging


Een nieuw sterk extern dagbestedingsnetwerk
uitbouwen met grondvesten in het leertraject ondersteuningsluik en nieuwe partnerschappen sluiten (ook mogelijks met nieuwe welzijnspartners).

Jouw kwaliteiten en talenten


Je bent een initiatiefnemer met zin voor innovatie.



Uitdagingen zorgen bij jou voor creatieve antwoorden en schrikken je zeker niet af.



Van netwerken krijg je energie en je bouwt deze
met gemak uit.



Je biedt een omgeving aan waar jongeren leren
van zichzelf, van anderen en van jou in functie
van doelstellingen.



Jongeren aanmoedigen en samen een traject
uitbouwen (ingebed in een groter LTO plan).



Je kan strategisch denken



Je werkt graag oplossings– en doelgericht.



Jongeren versterken in keuzes maken, in eigen
talenten en krachten.



Je bezit over de nodige assertiviteit en staat gekend als een communicatief sterk persoon.



Je werkt graag samen maar vindt ook zelfstandig
werken aangenaam.



Je bent leergierig ingesteld en werkt je vlot en
graag in nieuwe materie in.



Je kan makkelijk relatie aangaan met jongeren
van waaruit je hen activeert en uitdaagt.



Je hebt interesse in verschillende activiteiten –
creatief bezig zijn, tuinieren, … .

Jouw profiel


Je hebt een bachelorsdiploma in een menswetenschappelijke richting.



Je kan terugvallen op ervaring met de doelgroep
en kennis van ontwikkelingsproblematieken.



Je bezit kennis van groepsdynamica.



Kennis van onderwijsvormen en –types .

Aanbod


We bieden een contract onbepaalde duur met
onmiddellijke ingang.



Je kan werken in een dynamische organisatie
met kernwaarden als: warm, gedreven, moedig,
samen en open.



Verloning volgens barema PC 319.01 (B1c) waarbij relevante anciënniteit in rekening wordt gebracht.



Kortingen via het Benefits@work platform



Je werkt in een groene omgeving die makkelijk
bereikbaar is.

Interesse in deze job?
Wij horen graag van jou!
Solliciteren kan t.e.m. 30/04/2022 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.
Jeugdzorg Ter Elst vzw
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