MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM
VERBLIJF, DAGOPVANG, DAGBESTEDING, BEGELEIDING

Ben jij onze nieuwe

OPVOED(ST)ER – PILOOT 38/38
Inzetbaar in verschillende leefgroepen
MPC TERBANK - HEVERLEE

Werken in MPC Terbank met jongeren is:
Individuele trajecten aangaan met jongeren en hun context
Durven de regie nemen
Energie putten uit samen met collega's zoeken vanuit een multidisciplinair kader
Anders durven denken
Je begeleidingsstijl aanpassen aan het emotionele ontwikkelingsniveau van de jongeren
Met overtuiging werken
Goede zorg voor jezelf en collega's = goede zorg voor jongeren

Het pilotenteam van onze organisatie verzekert de continuïteit van de zorgverlening bij uitval van collega’s.
Je handelt op een professionele en empathische manier vanuit de hulpvraag van de jongere, gekaderd in
een individueel handelingsplan.

Wij zoeken iemand
•
•
•

met een bachelordiploma opvoeder, sociaal werk, psychiatrisch verpleegkundige of een andere
paramedische opleiding
die in de regio woont en beschikt over een rijbewijs B
Werkervaring met personen met autisme is een meerwaarde

Onze begeleiders
•
•
•

•
•
•

zijn stressbestendig in crisissituaties
communiceren open over hun draagkracht/draaglast en kunnen goed reflecteren
hebben extra kennis of willen vorming volgen rond ontwikkelingspsychologie,
ontwikkelingsstoornissen, stressregulatie, emotieregulatie en communiceren met jongeren op een
sensitief-responsieve manier
zijn bereid basale zorgen te verstrekken
kennen de voorgeschreven richtlijnen rond agressiebeheersing en hoe omgaan met agressie en
passen deze toe
willen samenwerken met de andere buurleefgroepen en daar ondersteuning willen bieden indien
nodig

We bieden
•
•
•
•

een contract van bepaalde duur t.e.m. 31 augustus 2019, met wedde volgens barema PC 319.01
een continue, variabele uurregeling, met avond, nacht- en weekendwerk
een enthousiast team van medewerkers
de mogelijkheid om continu bij te leren en vorming te volgen

Solliciteren:
•
•

Kandidaten richten hun gemotiveerde kandidatuur tot 15 maart 2019 t.a.v. Kris Lippens, Directie
Zorg, via mail vacature@mpcterbank.be.
De gesprekken zullen plaatsvinden op 18 maart 2019 in de namiddag.
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Gelieve het onderwerp-vak van je mail te beginnen met code: ‘20190318OPVPIL’

Meer info
Meer info over de concrete inhoud van de job kan ook steeds bevraagd worden bij Mit
Baetens (Opvoeder-groepchef).

