Pleegzorg Oost-Vlaanderen zoekt een teamcoach minderjarigen regio Aalst
Als teamcoach sta je in voor het superviseren, coachen en ondersteunen van de begeleiders uit je
team. Zij kunnen bij jou terecht voor inhoudelijke ondersteuning.
Tevens sta je als begeleider in voor de psycho - pedagogische begeleiding van pleegzorgsituaties.
Je direct leidinggevende is de regioverantwoordelijke.

Jobomschrijving















je begeleidt pleegzorgsituaties
je zorgt ervoor dat alle dossiers systematisch besproken worden op de teamvergadering
je zorgt voor een ‘inhoudelijk surplus’ zowel op team als bij individuele dossierbespreking
(inhoudelijke input en kritische bevraging)
je zorgt ervoor dat je met alle medewerkers op regelmatige basis hun dossiers inhoudelijk
overloopt
je leest documenten en verslagen na
je stapt inhoudelijk mee in dossiers en op het terrein
je staat in voor de ondersteuning en coaching van begeleiders
je stimuleert medewerkers zodat zij hun competenties optimaal benutten en verder
ontwikkelen
je organiseert vorming (vto) voor het team
je zorgt ervoor dat gevolgde vorming besproken wordt op het team
je staat in voor het inhoudelijk inwerken van nieuwe medewerkers
je staat in voor het inhoudelijk uitwerken van denkdagen
je staat in voor bijkomende (crisis)permanentie volgens de afgesproken beurtrol
in overleg met je regioverantwoordelijke neem je bijkomende opdrachten op

Profiel











je beschikt over sterke coachingsvaardigheden
je bent een actief luisteraar
je beschikt over een groot analytisch vermogen
je denkt creatief
je kan goed organiseren
je bent sterk in teamwerk en teamgeest stimuleren
je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling
je bent discreet
je hebt oog voor diversiteit
je hebt inzicht in specifieke problemen i.v.m. pleegzorgsituaties





je beschikt over kennis van de welzijnssector
je beschikt over een goede kennis van de ontwikkeling van kinderen en adolescenten en hebt
pedagogisch inzicht
je beschikt over kennis van de bijzondere jeugdzorg

Pleegzorg Oost-Vlaanderen wenst actief in te zetten om gelijke kansen en diversiteit te
bevorderen. Uw kwaliteiten zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, beperking of afkomst.

Vereisten







diplomavereiste: masterdiploma, bachelordiploma of gelijkwaardig door ervaring
minimum 5 jaar ervaring in bijzondere jeugdbijstand en/of VAPH
ervaring en interesse in het coachen van medewerkers
taalkennis: Nederlands , Frans is een pluspunt, graag vermelding van andere talen in CV
in bezit van rijbewijs
bereid tot avondwerk

Jobinfo







voltijdse betrekking
indiensttreding : te bepalen in overleg
contract onbepaalde duur
verloning volgens PC 319.01 (50% B1C, 50%L1)
maaltijdcheques
plaats van tewerkstelling: Aalst

Sollicitatieprocedure:


Solliciteren t/m 7/12/18
o Via mail: solliciteer@pleegzorgoostvlaanderen.be
met vermelding: teamcoach minderjarigen regio Aalst



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

