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.

ZORGVERANTWOORDELIJKE unit Vlinderdassen (3-10 j.) 30,4u (80%) - onbepaalde duur
De uitdaging









Als zorgverantwoordelijke heb je de leiding over 2 multidisciplinaire teams, die samen een unit vormen.
Je coacht en ondersteunt je medewerkers en bewaakt de
multidisciplinaire samenwerking met het oog op een kwaliteitsvolle uitvoering van de Zorgplannen.
Je bent onder meer verantwoordelijk voor het opvolgen en
behalen van de outputverwachtingen met betrekking tot
jouw unit.
Samen met je collega-zorgverantwoordelijken en het directieteam geef je mee vorm aan de visie en het beleid van
de organisatie.
In een beurtsysteem maak je deel uit van het permanentiesysteem waarbij je bereikbaar/beschikbaar bent
in crisissituaties

Ons aanbod
 Je kan werken in een warme organisatie waar respect,

transparantie, verantwoordelijkheid, verbondenheid en
ontwikkeling belangrijke waarden zijn.
 Jouw collega-zorgverantwoordelijken en leidinggeven-

den bieden jou de nodige ondersteuning tijdens je inwerking en in je verdere loopbaan.
 Je krijgt de ruimte te groeien in je rol als leidinggeven-

de.
 Je kan werken in een groene omgeving die makkelijk

bereikbaar is. We dragen graag ons steentje bij om de
ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. We
moedigen werken met de fiets dan ook aan en voorzien
hiervoor een fietsvergoeding.
 Uiteraard bieden we een marktconform loon volgens

barema K5 (PC 319.01) waarbij relevante anciënniteit
in rekening wordt gebracht aangevuld met een permanentie vergoeding.

Jouw profiel
 De zorg voor jonge kinderen en hun gezin drijft je om

het beste in jezelf boven te halen. Je kan uitgebreid
vertellen over minimum 5 jaar ervaring in het werken
binnen de zorg sector.
 Je houdt ervan om teams en mensen aan te sturen. Je

eigen leiderschapsstijl aanpassen aan individuele en
groepsnoden is iets wat je vlot afgaat. Je hebt hier
minstens 1 jaar ervaring in.
 Je begeleidt graag mensen en teams in hun groeiproces

door coaching.
 Je daagt jezelf graag uit om, in het belang van cliënten

en in alle omstandigheden, naar mogelijkheden te zoeken. Je zet hierbij graag je creativiteit, cliëntgerichtheid
en stressbestendigheid in.
 Je werkt graag en vlot samen met andere disciplines.

Maar ook zelfstandig werken zit je in de genen, je bent
een kei in planning en organisatie.
 Je zet je graag in voor organisatiebelangen en je kan

makkelijk een helicopterview nemen.
 Je bezit een bachelor- of masterdiploma in een

menswetenschappelijke richting.
 Je kan zowel mondeling als schriftelijk professioneel

communiceren.
 Je beschikt over een rijbewijs B.

Bij elke check, word je enthousiast... aarzel dan niet
langer en solliciteer nu! Wie weet kom jij ons team
binnenkort versterken.

Interesse in deze job?
Solliciteren kan t.e.m. 30 april 2022 per mail naar
jobs@jeugdzorgterelst.be t.a.v. mevr. Leen Van Dyck.
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