Pleegzorg Oost-Vlaanderen zoekt :
Pleegzorgbegeleiders (m/v) voor jongeren
Bij Pleegzorg neemt een gezin gedurende een korte of langere periode de opvoeding en/of de zorg over
voor iemand uit een ander gezin. Een pleeggezin kan een minderjarige opvangen, maar evengoed een
volwassene met een beperking of met een psychisch probleem.
Functieomschrijving:
Als begeleider sta je in voor de voorbereiding en de psychopedagogische begeleiding van
pleegzorgsituaties. Dit houdt onder meer in: contacten met (pleeg -/ gast-)ouders, jongeren,
pleeggasten, verwijzers en netwerken, opvolgen van administratieve zaken, verslaggeving en
dossiervorming, …
Je maakt deel uit van het team in je regio en kan terugvallen op je collega’s, de teamcoach en de
regioverantwoordelijke. Je directe overste is de regioverantwoordelijke.
Profiel:
 Je bent bereid om met je collega’s in een voortdurend leerproces te stappen en daarin bij te
dragen door een positieve en constructieve inbreng tijdens teamvergaderingen
 Wij zijn ook actief op zoek naar personen met een migratie achtergrond en personen met een
arbeidshandicap
Persoonsgebonden competenties:
 Je denkt creatief en inventief
 Je werkt vlot zelfstandig en in teamverband
 Je bent flexibel en kan omgaan met stress
 Je kan werken met kansarme en multi-problem gezinnen, al dan niet met diverse culturele
achtergrond
Jobgerelateerde competenties:
 Je hebt bij voorkeur kennis van of ervaring in bijzondere jeugdbijstand en/of VAPH
 Je bent vertrouwd met hulpverleningskaders, -methodieken en -inzichten die van belang zijn
voor het werken met de doelgroepen
 Je werkt vlot met algemene informaticatoepassingen en sociale media
 Je schriftelijke verslaggeving is klaar en duidelijk
 Je hebt een rijbewijs
 Je Nederlands en Frans zijn zeer goed, graag vermelding van andere talen in je CV (Turks,
Arabisch & Engels.. )
Studies:
Diploma van gegradueerde of bachelor in een menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door
ervaring.
Jobinfo:
 Jobtime: minimum 80%
 Regelmatig avondwerk
 Barema B1c volgens P.C. 319.01.
 Plaats van tewerkstelling: Gent
Sollicitatieprocedure:
o Via mail: solliciteer@pleegzorgoostvlaanderen.be
met vermelding: Pleegzorgbegeleider Gent
 Indien je in aanmerking komt voor een vacature, kan je uitgenodigd worden voor een gesprek
 Je gegevens worden 6 maand bewaard
Meer info over Pleegzorg Oost-Vlaanderen vind je op: www.pleegzorgoostvlaanderen.be

