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.

HOOFDBEGELEIDER nieuwe leefgroep
Onbepaalde duur (30,4u OF 38u)
De uitdaging

Ben jij het puzzelstuk
dat in ons team past?



Als hoofdbegeleider heb je de leiding over een team van
begeleiders.





Je coacht en ondersteunt je medewerkers en zorgt ervoor
dat de dagdagelijkse werking zo efficiënt en zo kwaliteitsvol mogelijk verloopt.

Je hebt een bachelor diploma in een menswetenschappelijke richting en minstens 2 jaar ervaring als begeleider.



Je bent onder meer verantwoordelijk voor de planning van
je medewerkers en een goede opvolging van administratie
binnen je team.

Je kan vlot samenwerken met verschillende disciplines en
je past je communicatie aan afhankelijk van met wie je
spreekt.



Je bent een geboren netwerker en dat onderschrijf je met
een positieve, verbindende mentaliteit.



Je voelt je als een vis in het water als het over netwerken
gaat en kan makkelijk verbinding leggen tussen medewerkers binnen je multidisciplinair team en met collega’s van
zorg- ondersteunende diensten (bv. verpleegkundigen,
collega’s leertrajectbegeleiding, referentiepersonen,...).



Je bent sterk gemotiveerd voor het leidinggevend luik. Je
bent goed in knopen doorhakken, durft positie innemen
en je kan situationeel leiderschap hanteren. Een eerste
ervaring in leidinggeven is een must have (kan eveneens
via een vereniging of in projecten).



Je bent organisatorisch sterk en beschikt over sterke communicatievaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling.



Je bent stressbestendig.





Je draagt zorg voor het orthopedagogisch klimaat van je
leefgroep en je houdt inhoudelijke afspraken rond cliëntdossiers mee vast. Je neemt tevens deel aan het maandelijks overleg voor hoofdbegeleiders.



Je vertrekt steeds vanuit de missie en de visie van de
organisatie en je werkt nauw samen met de zorgverantwoordelijke. Naast het leidinggevende luik werk je mee als
begeleider in de leefgroep en sta je ook in voor de inhoudelijke opvolging van een tweetal cliëntdossiers.



Je zal werken in een leefgroep met kinderen van 12-21
jaar met complexe ontwikkelingsnoden.

Ons aanbod


Een contract voor onbepaalde duur voor 30,4u of 38u.



Je werkt in een warme mensgerichte organisatie. Jouw
collega-hoofdbegeleiders en leidinggevenden bieden jou
de nodige ondersteuning tijdens je inwerking en in je verdere loopbaan.

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



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.

Interesse in deze job?
Wij horen graag van jou!



We moedigen werken met de fiets aan en voorzien hiervoor ook een fietsvergoeding.



Uiteraard bieden we een marktconform loon volgens barema hoofdopvoeder B1b (PC 319.01) waarbij relevante
anciënniteit in rekening wordt gebracht.

Solliciteren kan t.e.m. 30 september 2022 per mail naar
jobs@jeugdzorgterelst.be t.a.v. Leen Van Dyck. Voor bijkomende inlichtingen kan je contact opnemen op het nummer
015/30.75.75.
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