VACATURE CONTEXTBEGELEIDER GES+ -werking (m/v/x)
80% - vervanging tot 31/01/2022
MFC Levenslust vzw is een vrijzinnige organisatie die bestaat uit 3 entiteiten, gelegen op hetzelfde
domein: een school voor Buitengewoon Basis Onderwijs, een school voor Buitengewoon Secundair
Onderwijs en het Multi Functioneel Centrum (MFC).
De dienstverlening omvat opvang, begeleiding, behandeling en onderwijs voor kinderen en jongeren
met een licht verstandelijke beperking en/of gedrags- & sociaal-emotionele problemen. Hierbij ligt de
focus op het welbevinden en welzijn van de kinderen.
Met onder meer een psychodynamische visie, de nieuwe autoriteit en geweldloos verzet als kaders en
door middel van een contextuele aanpak proberen we de ontwikkelingskansen van onze kinderen en
jongeren te optimaliseren en bestendigen.
Om onze sociale dienst te versterken zijn wij op zoek naar een:

Gedreven en Enthousiaste Maatschappelijk Assistent (m/v/x)
met Pit en een Hart voor Zorg
Beschrijven vrienden en kennissen jou als iemand stressbestendig, consequent en flexibel? Zit
begeleiden en ondersteunen van mensen met een hulpvraag in jouw genen? Zijn enthousiasmeren en
empoweren jouw op het lijf geschreven? Dan ben jij de sociaal werker die wij zoeken!
Jouw TAKEN als contextbegeleider voor onze GES+ -werking in een notendop:
- Je werkt contextversterkend, waarbij je de centrale ankerfiguur bent in overleg en
hulpverleningscontacten met extern en intern betrokken partijen rondom de cliënt en zijn/haar
context.
- Als contextbegeleider ben je de brugfiguur tussen alle betrokken partijen.
- Zowel binnen de eigen organisatie als in het ruimer hulpverleningslandschap stimuleer je een
gezinsgerichte werking
- Je volgt de sociaal pedagogische begeleiding van de context i.f.v. het handelingsplan van de
cliënt.
- Samen met de zorgcoördinator ben je verantwoordelijk voor de opname van nieuwe cliënten.
- In het team van unitverantwoordelijke, individuele begeleider en psycholoog volg je de
ontwikkeling van de cliënt op de voet en begeleid je een eventuele heroriëntering/uitschrijving.
- Je geeft mee inhoudelijke sturing aan het begeleidingsproces van de cliënt en zijn/haar
context.

OPLEIDING/KENNIS
- Je beschikt over een diploma Bachelor Maatschappelijk Werk
- Je hebt een opleiding systeem theoretisch denken/contextbegeleiding gevolgd of bent bereid
deze te volgen
- Je beschikt over aantoonbare kennis met betrekking tot een systemische/contextuele visie
- Je bent je bewust van groepsdynamische processen
- Ervaring met en kennis van doelgroep/pathologie is een pluspunt

VAARDIGEHEDEN
- Professionele en teamgerichte basishouding waarin dialoog centraal staat
- Je communicatieve en sociale vaardigheden springen in het oog, waarbij verbindend werken
cruciaal is
- Je hebt een krachtgerichte visie op (kwetsbare) jongeren en hun context.
- Autonoom én in teamverband werken geven je energie.
- Een open leerhouding kunnen en durven aannemen.
- Je werkt planmatig en doelgericht
- Je beschikt over een basiskennis Frans, zowel schriftelijk als mondeling.

BIJZONDERHEDEN
- Je beschikt over een rijbewijs B
- Je kan een bewijs van goed gedrag en zeden Model 2 voorleggen
- Je hebt bij voorkeur reed enkele jaren relevante beroepservaring in het werken met gezinnen

WIJ BIEDEN
- Een voltijds vervangingscontract tot en met 31/01/2022 – verlenging mogelijk
- Een werkschema van maandag tot en met vrijdag – avondwerk behoort tot de functie
- Startdatum zo snel als mogelijk
- Een uitdagende jobinhoud binnen een organisatie in volle beweging
- Dagelijkse samenwerking met collega’s met een hart voor Zorg in een boeiende sector
- Verloning volgens PC 319.01 – barema MV2
- Je hebt recht op een eindejaarspremie
- Terugbetaling woon-werkverkeer

PROCEDURE
- Eerste selectie op basis van CV en motivatiebrief
- Uitnodiging voor een eerste gesprek - videocall
- Op basis van het eerste gesprek stroom je door naar de volgende ronde: een tweede gesprek
met het diensthoofd van de sociale dienst en psychiater

Interesse? Mail je CV en motivatiebrief voor maandag
solliciteren@levenslustvzw.be met referentie ‘CB2020-002’
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