SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: 3 Opvoeders GES (38/38)
Bedrijfsnaam: MPI Oosterlo vzw
Uiterste sollicitatiedatum: 31/08/2019
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk
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MPI Oosterlo vzw is een dynamische organisatie binnen de sector voor personen met een verstandelijke beperking. We
zijn een organisatie van en voor mensen. In onze dienstverlening vertrekken we vanuit de noden van onze cliënten. Zo
bieden we een ruime waaier aan ondersteuningsmogelijkheden voor zowel kinderen en jongeren als voor volwassenen.
Samen met bijna 350 medewerkers geven we gespecialiseerde en professionele begeleiding aan ongeveer even veel
cliënten.
Wij zoeken voor onze groep jongeren -jong volwassenen met een licht mentale handicap, bijkomende ernstige
gedragsproblemen en daarbij een zéér laag sociaal emotioneel functioneringsniveau 3 opvoeders 38/38

Je profiel

•
•
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van een bachelorsdiploma in een menswetenschappelijke richting.
Je hebt al ervaring met en een sterke interesse in werken met gedragsproblemen.
Je onderschrijft onze visie van sociaal-emotionele ontwikkeling en geweldloos verzet. Je bent bereid
om je basishouding en handelen kritisch te bekijken en voortdurend aan deze visie af te toetsen.
Je bent stressbestendig en je kan omgaan met een breed gamma aan problematieken waaronder
gedrags-en emotionele problemen.
Je speelt flexibel in op zorgvragen.
Je kan probleemoplossend werken binnen een ondersteuningsplan. Je bent constructief ingesteld,
je gaat steeds op zoek naar nieuwe mogelijkheden binnen de aangegeven kaders.
Je kan samenwerken in een multidisciplinair team en een ruimer netwerk.

Ons aanbod

•
•
•

Een contract van 38u per week van onbepaalde duur
Je werkt volgens een variabel dienstrooster (je werkt 1 op 2 weekends)
verloning volgens het barema van opvoeder binnen de sector gehandicaptenzorg (PC 319.01)

Interesse?

Mail je cv en motivatiebrief zo snel mogelijk naar vacatures@mpi-oosterlo.be.
Meer informatie kan je bij de clustercoördinator Ann Dilliën bekomen via ann.dillien@mpi-oosterlo.be
of via telefoon 014 86 11 40.
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