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.

Wij zijn op zoek naar :
ZORGVERANTWOORDELIJKE ZORG ONDERSTEUNENDE
DIENSTEN - 25U
Onze multidisciplinaire teams die dagelijks instaan voor de begeleiding van jongeren en hun gezin worden
bijgestaan door een aantal zorg ondersteunende diensten. Het zijn die teams die op zoek zijn naar een
leidinggevende die hen kan coachen, sturen en laten groeien. De mensen in deze teams zijn elk op hun
beurt expert in hun rol en een belangrijke schakel in het geheel van onze opdracht. Meer concreet gaat het
over 3 teams; zijnde De verpleegkundige dienst, Team Diagnostiek en Behandeling (TDB) dat bestaat uit;
testpsycholoog, logopediste, psychomotorisch therapeut en creatief therapeut. En Team LeerTrajectOndersteuning (LTO); een team van 4 medewerkers die een ‘alternatief’ schooltraject, ondersteunen, o.a. door
individuele- en/of groepswerking. Binnen deze teams nemen 2 medewerkers nog een stuk de vrije tijds - en
vrijwilligerscoördinatie op zich.

Je belangrijkste taken bestaan uit:
Overleg organiseren voor en met je teams
• Je volgt a.d.h.v. inwerk-, evaluatie- en loopbaangesprekken het welbevinden op van de medewerkers die je aanstuurt.
• Je coacht de experten in je teams om steeds te kiezen voor het meest gepaste aanbod op vlak van diagnostiek en
behandeling.
• Je stimuleert de medewerkers binnen de verschillende teams om voldoende verbinding te houden met elkaar in
functie van een integraal diagnostisch beeld van een jongere en daarbij horende behandeling.
• Je coördineert de organisatie van diagnostiek en behandeling in de organisatie zodat dit op de meest efficiënte
manier verloopt.
• Je zorgt ervoor dat de georganiseerde activiteiten nauw aansluiten bij de noden van de organisatie.
• Je coördineert het schoolvervoer binnen de organisatie.
• Je denkt mee na over het strategisch beleid en je kan dit vertalen in concrete uitvoeringsplannen.
• Je neemt deel aan het permanentiesysteem (24u/365d) waarbij je in beurtrol bereikbaar/beschikbaar bent in
crisissituaties.
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Ben jij het profiel dat we zoeken?
Doe zelf de check:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je inspireert mensen en wil hen graag in hun eigen verantwoordelijkheid zetten.
Je beluistert graag verschillende visies op zoek naar consensus maar aarzelt niet om knopen door te hakken
wanneer nodig.
In allerlei omstandigheden lukt het je om een nuchtere kijk te behouden.
Je houdt van heldere afspraken en zet hierin een voorbeeldfunctie neer.
Je kan vlot samenwerken met verschillende disciplines.
Je bent sterk in het coachen van een groep medewerkers.
Je bent organisatorisch sterk en beschikt over sterke communicatievaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.
Je volgt de aanwezigheidsplanning van je medewerkers op.
Je kan denken en werken op masterniveau.
Je bent minstens 5 jaar actief in de zorgsector en hebt minimaal één jaar leidinggevende ervaring.
Je beschikt over een rijbewijs B.

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

Wat kunnen wij jou bieden?
•
•
•
•
•
•

Bij ons kom je terecht in een warme mensgerichte organisatie.
Jouw collega’s en leidinggevende bieden jou de nodige ondersteuning tijdens je inwerking en in je verdere loopbaan.
Je krijgt de nodige opleiding en coaching in je rol als leidinggevende.
We zijn een voorziening in een groene omgeving met een ruime parking en bereikbaar met openbaar vervoer.
We moedigen werken met de fiets aan en voorzien hiervoor ook een fietsvergoeding.
We voorzien een optie tot het verkrijgen van een bedrijfssfiets.
Uiteraard bieden we een marktconform loon volgens barema onderdirecteur K5 (PC 319.01) waarbij relevante anciënniteit in rekening wordt gebracht en een permanentievergoeding.

Interesse in deze job?
Solliciteren kan t.e.m. 30/11/2020 per mail naar Jeugdzorg Ter Elst vzw, t.a.v. Chris Diepvens via jobs@jeugdzorgterelst.be.
Voor een uitgebreide functiebeschrijving en/of met bijkomende vragen kan je terecht bij Chris Diepvens, directeur Zorg via
Chris.Diepvens@jeugdzorgterelst.be of 015 30 75 77.
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