VACATURE
Pleegzorg Provincie Antwerpen vzw

VERANTWOORDELIJKE INHOUD
Afdeling Antwerpen / Zuid 3
Omschrijving
Pleegzorg Provincie Antwerpen vzw is één van de vijf door de Vlaamse overheid erkende provinciale
diensten voor pleegzorg in Vlaanderen.
Onze dienst voor pleegzorg :
− biedt aan kinderen en jongeren in een moeilijke leefsituatie alsook aan kinderen/jongeren
en volwassenen met een beperking en aan hun ouders (of opvoedingsfiguren) ondersteunende,
perspectiefzoekende of perspectiefbiedende pleegzorg;
− selecteert kandidaat pleeg- en gastgezinnen en bereidt ze voor op hun engagement als
pleegzorger;
−
begeleidt de pleegzorgcontext gedurende het verblijf van een kind/jongere en volwassene
met een handicap in een pleeg- of gastgezin.
Informatie over pleegzorg in Vlaanderen en onze organisatie vind je ook op:
http://www.pleegzorgvlaanderen.be/antwerpen/over-ons
Pleegzorg Provincie Antwerpen vzw bestaat uit 7 afdelingen verspreid over de provincie Antwerpen.
Voor afdeling Zuid 3 zijn we op zoek naar een verantwoordelijke inhoud.
De Verantwoordelijke Inhoud (VI) neemt in samenwerking met de Verantwoordelijke Organisatie (VO)
de leiding in de dagelijkse werking van de hem/haar toevertrouwde afdeling.
De VI is verantwoordelijk voor de realisatie van de inhoudelijke doelstellingen binnen de afdeling en
ziet erop toe dat alle door PPA aangeboden hulpverlening op een professionele manier worden
voorzien door de afdeling.
De VI heeft ook een belangrijke adviserende en ontwikkelende rol tav. het pleegzorgbeleid binnen
PPA en maakt hiertoe deel uit van de inhoudelijke staf.
De VI staat samen met de VO in voor een aangepaste communicatie zowel binnen de eigen afdeling
als naar andere entiteiten binnen de organisatie.
De VI zal voor de hem/haar toevertrouwde verantwoordelijkheden de relaties met externe partijen
verzorgen.
De VI vertaalt globaal beschouwd de eindverantwoordelijkheden van de directie op hem/haar
toegewezen domeinen binnen de afdeling en dit in perfecte cohesie met de VO.

Profiel

Vereist:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Minimum een diploma Professionele Bachelor – bij voorkeur een Masterdiploma – of gelijkwaardig
door ervaring - in een menswetenschappelijke richting.
Relevante werkervaring in de jeugdhulp.
Kennis en ervaring in werken met culturele diversiteit is een pluspunt
Inhoudelijk sterk, goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het werkveld
Leidinggevende en coachende kwaliteiten
Bereid en bekwaam om in een co-leiding te functioneren
Teamgericht en met een goede organisatie sensibiliteit
Zin voor organisatie en planning, creatief
Probleemoplossend vermogen, initiatiefnemer : echte en enthousiaste ‘trekker’
Vermogen om beleidsregels mee uit te schrijven, sterke communicator
Bereid om zich toe te leggen op een bepaald domein binnen pleegzorg om onze dienstverlening
verder uit te bouwen en te professionaliseren

Aanbod
−
−
−
−
−
−

contract van onbepaalde duur.
voltijds (38u of 40u);
loon volgens barema K5- P.C. 319.01;
maaltijdcheques;
een uitdagende job in een dynamisch team binnen een professioneel werkkader;
opleiding, supervisie en ondersteuning;

Plaats tewerkstelling
Pleegzorg Provincie Antwerpen – Afdeling Zuid 3 Smallandlaan 3 2660 Hoboken
Opstart van de tewerkstelling
Zo spoedig mogelijk
Solliciteren
E-mail met cv en motivatiebrief.
Personeelsdienst Pleegzorg Provincie Antwerpen t.a.v. Karina Van Belle, via
sollicitaties@pleegzorgprovincieantwerpen.be
Gelieve in het onderwerp van je mail te vermelden:
-

kandidatuur VI Zuid 3

De eerste selectie van de sollicitanten gebeurt op basis van brieven en CV’s.
Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Gesprekken worden
georganiseerd op 2 en 4 februari. Gelieve zo veel mogelijk rekening te houden met deze data.
Solliciteren kan tot 24 januari 2021.
Alle sollicitanten ontvangen een antwoord.
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