Vind je het belangrijk om met de context te werken en hen de ondersteunen te bieden die ze
nodig hebben? Ben je communicatief en pedagogisch sterk onderbouwd? Dan ben jij misschien
wel de kandidaat die wij zoeken om ons team van deskundige jeugdzorg in CKG Dennenhuis te
versterken!
Ook als je graag in aanmerking wenst te komen voor toekomstige vacatures in één van onze
andere centra in of rond Antwerpen, kan je deelnemen aan deze selectie. Indien je de selectie
positief doorloopt, zal je in aanmerking komen voor de werfreserve (wachtlijst) voor de functie van
deskundige jeugdzorg.
Wat doe je graag en kan je goed:
• Als deskundige jeugdzorg biedt je pedagogische ondersteuning aan de ouders van de
kinderen die in ons CKG verblijven.
• Je bent medeverantwoordelijk voor een kwalitatieve intakeprocedure. Je hebt oog voor het
opvoedingsgebeuren tussen ouder en kind en voor de veiligheid in het gezin.
• Tijdens de ganse begeleiding hou je rekening met alle aspecten van de gezinssituatie, het
netwerk en andere hulpverleners betrokken bij het gezin.
• Jouw klanten/gezinnen waarderen jou voor jouw positieve en motiverende aanpak. Je ziet
oplossingen, geen problemen. In elk dossier hou je rekening met de eigenheid van elk
persoon.
• Samen met je team rapporteer je jouw bevindingen en werk je samen aan een gezamenlijk
ondersteuningsplan om de gezinssituatie te verbeteren.
• Je streeft naar partnerschap met de ouder(s) om de harmonie binnen het gezin efficiënt en
doelgericht te herstellen.
Je opleiding en ervaring:
• Je bent in het bezit van een bachelordiploma in de sociale richting (pedagogiek, agogiek,
psychologie, orthopedagogie…).
• Relevante werkervaring vormt een pluspunt.
• Je respecteert het beroepsgeheim en de privacy van de kinderen en hun context ten einde
de hulpverlening op een correct deontologische wijze te kunnen uitvoeren
• Je neemt een emancipatorische en betrokken houding aan met respect voor ieder kind en
jongeren en zijn/haar gezin
• Je bent stressbestendig en flexibel.
• Kennis van de werking van Integrale Jeugdzorg en de basisprincipes van kwaliteitszorg is
een pluspunt.
• Je hebt kennis van het ‘Decreet Rechtspositie van de Minderjarige’.
• Je werkt integer en bent sterk analytisch ingesteld.
• Je kan zowel zelfstandig als in een team werken.
• Je hebt sterke administratieve en communicatieve vaardigheden.
• Het hebben van een rijbewijs en een auto is een pluspunt voor het uitvoeren van het
huisbezoek.
• Je bent op korte termijn beschikbaar.
Wat bieden wij:
• Een job waarin je écht een verschil kan maken.
• Vervangingscontract in CKG Dennenhuis met regime 60%
• Voor de werfreserve: een vervangingscontract of contract bepaalde duur voor een langere
periode, verschillende regimes mogelijk zowel in CKG als bijzondere jeugdzorg, residentiële
en mobiele werking.
• Ondersteuning door een peter of meter en opleidingsmogelijkheden op maat om je talenten
nog verder te ontwikkelen.
• Een marktconform salaris op B1/B3 niveau met een minimumloon 2412 euro bruto op
voltijdse basis. Zorgbedrijf Antwerpen valoriseert relevante werkervaring uit de openbare en
privésector en als zelfstandige. Extralegale voordelen: maaltijdcheques,
hospitalisatieverzekering of de keuze voor extra verlofdagen en aantrekkelijke initiatieven

•

van onze personeelsvereniging. Fietsvergoeding of terugbetaling van 80 procent van je
kosten voor het openbaar vervoer.
Opstartdatum: begin mei 2019

Procedure & timing
• Eerste selectie op basis van cv en gemotiveerde sollicitatiebrief, gevolgd door interviews.
• Verkennende gesprekken: april 2019 (exacte data nog niet bekend)
• Jurygesprekken: april 2019 (exacte data nog niet bekend)
Solliciteer nu
Solliciteer online via www.zorgbedrijf.antwerpen.be/jeugdzorg/vacatures bezorg ons je cv en
motivatiebrief.
Vragen?
• Heb je graag wat meer informatie over de selectieprocedure, neem dan gerust contact op
met Katrien Bevers (HR officer job & talent center) op het nummer 03/4319119

