Pleegzorgbegeleider minderjarigen
Regio Diksmuide
(m/v/x – 38u per week – vervangingsopdracht met onmiddellijk ingang)

Wie zijn wij?
VZW Pleegzorg West-Vlaanderen is een dynamische organisatie die zich dagelijks inzet voor
de sociaal-pedagogische begeleiding en ondersteuning van pleegkinderen, pleeggasten,
hun pleeggezinnen en hun familie. Ruim 1.350 West-Vlaamse kinderen en ook volwassenen
met een beperking en/of psychiatrische problematiek, wonen in een pleeggezin, omdat ze
om diverse redenen voor een bepaalde tijd niet in hun eigen gezin kunnen wonen. Een
ploeg van ca. 150 medewerkers geeft elke dag het beste van zichzelf, vanuit kleine teams
verspreid in 6 verschillende locaties in West-Vlaanderen.
Wat doe je?
Als pleegzorgbegeleider sta je in voor de begeleiding van ongeveer 25 pleegzorgsituaties.
Je doet dit onder meer via huisbezoeken, begeleidingsgesprekken en andere contacten
met pleegkind, pleeggezin, ouders en derden. Je staat ook in voor een correcte
dossiervorming en verslaggeving.
Als pleegzorgbegeleider stem je de perspectieven van de verschillende partijen op elkaar
af om een zo goed mogelijk ontwikkelings- en stimulerende omgeving te creëren voor het
pleegkind.
Je maakt deel uit van een team waarop je kan terugvallen en feedback kan krijgen. Onder
meer tijdens het wekelijks teamoverleg kan je moeilijke situaties bespreken. Je doet dit
op een open en constructieve manier en gaat aan de slag met de feedback die je krijgt. Je
ondersteunt en geeft ook advies aan collega’s vanuit jouw expertise.
Wie zoeken we?
Je werkt vanuit een respectvolle verbindende benadering en slaagt erin je eigen
denkkaders los te laten en te zoeken naar gepaste oplossingen rekening houdend met
ieders belangen. Je hebt een reflecterende houding en gaat constructief aan de slag met
feedback.
Je werkt zelfstandig en volgt werkafspraken goed op, maar je slaagt er ook in om met
onvoorziene gebeurtenissen flexibel om te gaan.
Je bent snel beschikbaar. Je bezit minimaal een Professionele Bachelor in een
menswetenschappelijke richting. Relevante werkervaring is een pluspunt. Je beschikt over
een B-rijbewijs en een eigen auto.
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Wat bieden we je?
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Vervangingsovereenkomst met onmiddellijke ingang. Er is kans op verdere (vaste)
tewerkstelling.
Je werkt in een flexibel uurrooster van 38u per week en dit tussen 8u00 en 18u00
met occasioneel avondwerk.
Je ontvangt een smartphone en een laptop.
Je standplaats is het kantoor in Diksmuide, Generaal Baron Jacuesstraat 88.
Op vandaag werken we allen van thuis uit, maar ook na de corona-maatregelen zal
er mogelijkheid zijn tot thuiswerk.
Een bruto maandverloning tussen € 2.314,19 en € 4.048,47 afhankelijk van het
aantal jaar relevante anciënniteit die in rekening kan worden gebracht. Deze
verloning ligt vast in het Bachelor B1c-barema PC 319.01.
Maaltijdcheques van € 4 per gewerkte dag.
Een vergoeding woon-werkverkeer en vergoeding dienstverplaatsingen.
Een aantrekkelijke verlofregeling volgens PC 319.01 (afhankelijk van leeftijd
inclusief VIA-dagen of extralegale verlofdagen).

Interesse?
Twijfel niet en stel je zo snel mogelijk kandidaat door jouw CV en motivatiebrief te sturen
naar vacature@pleegzorgwvl.be met vermelding van “vacature begeleider Diksmuide”.
De eerste sollicitatiegesprekken zullen online doorgaan en dit op 27 mei in de voormiddag
of 28 mei in de namiddag. Het tweede gesprek wordt ingepland op 3 juni in de voormiddag
of 8 juni in de namiddag.
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