Het Multifunctioneel Centrum Ivo Cornelis bes

Dagcentrum Bohets is actief binnen de bijzondere jeugdzorg en bestaat uit 20 plaatsen voor
jongens en meisjes tussen 6 en 17 jaar. We bieden dagbegeleiding in groep en
contextbegeleiding aan. Het werken met de context van de jongeren vinden we erg belangrijk.
Voor onze afdeling in Muizen zoeken we een integrale begeleider.

Opdracht


Als integrale begeleider sta je samen met je collega’s in voor de begeleiding van jongeren die
in Dagcentrum Bohets Muizen verblijven na schooltijd en op vakantiedagen.



Je ondersteunt het dagelijkse leven in groep, waarbij je op een fijne en positieve manier zorgt
voor de nodige structuur en routine.



De integrale begeleider is doordrongen van een contextgerichte visie en dus van het belang
van de verbondenheid tussen de jongere en zijn directe sociale omgeving. Hij/zij stelt
het bouwen aan deze verbondenheid als belangrijkste prioriteit in de begeleiding van de
jongere, het gezin en de context. Dit betekent dat de contextbegeleider de eigen
verantwoordelijkheid bij ouders, jongere en omgeving laat en hen ondersteunt en stimuleert
om deze op te nemen.

Wat verwachten we?


Je hebt ervaring in het begeleiden van gezinnen en de sociale context van jongeren in de
bijzondere jeugdzorg.



Je hebt een A1 diploma bachelor in een sociaal georiënteerde richting.



Je kennis van contextueel en systeemgericht begeleiden is een pluspunt. De opleiding in Signs
of Safety is een meerwaarde.



Je kan zelfstandig werken, maar bent ook een teamplayer.



Je bent bekwaam en bereid om jongeren methodisch en doelgericht te begeleiden.



Kennis van contextueel en systeemgericht begeleiden is een pluspunt.



Je kan goed omgaan met een open feedbackcultuur en je bent bereid om je eigen handelen in
vraag te stellen.
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Je bent bereid om minstens 3 à 4 avonden per week te werken.



Ervaring is een pluspunt.



Je bent vertrouwd met MS Office.



Je beschikt over een eigen wagen en rijbewijs B.

Wat bieden we?


We bieden een vervangingscontract van 100% met onmiddellijke indiensttreding tot
30/12/2021, mogelijks verlenging.



Je krijgt een vergoeding voor woon-werkverkeer met de wagen of de fiets. Openbaar vervoer
wordt terugbetaald: met de trein volledig, ander openbaar vervoer 75%. Blue-bike wordt
volledig terugbetaald vanaf 5 km.



Je maakt deel uit van een organisatie die werk maakt van kwaliteitsvolle, professionele
hulpverlening en vernieuwing.



Barema volgens PC319.01 met overname van relevante anciënniteit

Plaats van tewerkstelling
Dagcentrum Bohets
Leemputstraat 41
2812 Muizen

Geïnteresseerd?
Stuur je CV en motivatiebrief naar margo.smeyers@emmaus.be vóór 25/10/2021 of neem contact
op voor meer informatie via 0470 70 24 40.
Meer informatie over onze 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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