De site De Leemwinning behelst 2 mobiele diensten en een leefgroep beveiligende opvang.
De leefgroep is verdeeld over 2 units waar telkens een drietal jongens verblijven. De jongens zijn tussen
12 en 18 jaar en zijn hier door de jeugdrechter geplaatst. We bieden de jongere, ouders en hun netwerk
een begeleidingsprogramma aan dat residentieel start en uitmondt in het thuismilieu. We zorgen daarbij
voor een intensieve contextbegeleiding.

Opdracht





Je onderhoudt de bureauruimtes, vergaderzalen en gemeenschappelijke ruimtes van de leefgroep.
Je verzorgt de was van de inwonende jongeren indien nodig.
Je voert huishoudelijke taken uit.
De kamers worden door de jongens zelf onderhouden maar krijgen ook van jou regelmatig een
grondige poetsbeurt.

Wat verwachten we?








Je bent een enthousiaste kandidaat met ervaring en deskundigheid in het poetsen en het verrichten
van huishoudelijke taken.
Je beschikt over een A2 diploma.
Orde, netheid, planmatig en zelfstandig werken zijn je sleutelwoorden.
Je kan goed samenwerken met collega’s.
Je bent vlot in omgaan met jongeren en respecteert de privacy van jongeren en gezinnen.
Je communiceert vlot in het Nederlands.
Je beschikt over een rijbewijs.

Wat bieden we?













Een boeiende en uitdagende job.
Een deeltijdse functie van 19u.
Vervangingscontract (minstens tot 31.01.21)
Onmiddellijke indiensttreding.
Barema volgens PC 319.01 met overname van relevante anciënniteit.
Een vast uurrooster met dagroosters.
Een organisatie die werk maakt van kwaliteitsvolle professionele hulpverlening en vernieuwing.
Een VTO-beleid gericht op zowel een gemeenschappelijk als individueel vormingsaanbod.
Je krijgt een vergoeding voor woon-werkverkeer met de wagen of de fiets.
We zorgen voor een evenwicht werk-privé via een aantrekkelijke vakantieregeling met 2 extra
feestdagen en 2 extralegale vakantiedagen, flexibele recuperatie van overuren,…
Je maakt deel uit van een organisatie die werk maakt van kwaliteitsvolle professionele hulpverlening
en vernieuwing.
Je kan groeien in een werkomgeving met aandacht voor overleg en teamwerking.
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Jeugdzorg Emmaüs Mechelen

Plaats van tewerkstelling
Jubellaan 300 te Mechelen

Geïnteresseerd?
Stuur je CV en motivatiebrief voor 30-11-2020 naar katleen.de.kinder@emmaus.be of neem contact voor
meer informatie 015 28 07 50
Meer informatie over de organisatie vind je op www.jeugdzorgemmausmechelen.be.

Jeugdzorg Emmaüs Mechelen bundelt residentiële, ambulante en mobiele voorzieningen voor de
bijzondere jeugdzorg in de regio Mechelen. Het maakt deel uit van de vzw Emmaüs, actief in de sector
van de welzijns- en gezondheidszorg in de provincie Antwerpen.

We willen onze cliënten zo goed mogelijk weerspiegelen in onze personeelsgroep. Ons
medewerkersbeleid is gebaseerd op diversiteit en gelijke kansen. We selecteren medewerkers op basis
van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid,
religie, handicap of nationaliteit.
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