Pleegzorgbegeleider (m/v/x) voor de teams minderjarigen

Wie zijn wij?
Pleegzorg West-Vlaanderen is een dynamische organisatie die zich dagelijks inzet voor meer dan 1350
pleegkinderen, -jongeren, -gasten, hun pleeggezinnen en hun familie.
We kunnen hiervoor rekenen op een ploeg van ca. 150 medewerkers, die in kleine teams op 9
verschillende locaties het beste van zichzelf geven.

Functieomschrijving
Voor de werking minderjarigen zijn we voor de teams Brugge en Oostende op zoek naar
pleegzorgbegeleiders.
De voornaamste taak van een pleegzorgbegeleider is de begeleiding van de pleegzorgsituatie. Dit houdt in
dat hij/zij zowel het pleegkind, de ouders als de pleegouders begeleidt. Hij/zij doet dit met het oog op een
kwalitatieve dienst- en hulpverlening ten aanzien van de verschillende partijen. Hiervoor is
samenwerking en overleg noodzakelijk. Een goede rapportering is hierbij belangrijk.
De pleegzorgbegeleider wordt bijgestaan door een coachend team en kan steeds terecht bij de
teamverantwoordelijke.

Profiel
• Via huisbezoeken / werkbezoeken / gesprekken op dienst, naar de gezinnen / context gaan en
begeleidingsgesprekken voeren (ambulante hulpverlening).
• Pleegzorgverblijf kunnen inschatten via vooropgestelde procedures.
• Pleegkinderen binnen alle verschillende levensdomeinen en ontwikkelingsfasen ondersteunen in
het groeien naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren. Hierbij de sociaal emotionele
ontwikkeling van het pleegkind steeds centraal stellen.
• Rapporteren.
• Verbindend kunnen werken tussen pleegkinderen, pleegzorgers, ouders, de netwerken en
andere hulpverleners.
• Kennis van of ervaring met Jongerenwelzijn en/of VAPH is een pluspunt.
Diploma
Minimaal: Professionele Bachelor in een menswetenschappelijke richting
Jobgerelateerde competenties
• Eigen handelen in team kunnen verduidelijken en laten bevragen.
• Schriftelijke en mondelinge rapportage.
• Kennis van en een weg vinden in Rechtstreeks en Niet-Rechtstreeks Toegankelijke Jeugdhulp
voor kinderen en jongeren. Kunnen samenwerken met verschillende hulpverleningssettings.
• Kennis van het decreet Integrale Jeugdhulp en van het Pleegzorgdecreet.
• De situatie en de behoeften van alle betrokkenen analyseren en hierop in team een antwoord
vinden.
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Persoonsgebonden competenties
• Sociaal en communicatief vaardig zijn.
• Kunnen plannen en organiseren.
• Feedback kunnen geven en kunnen ontvangen.
• Zelfstandig job kunnen aansturen en hierin flexibiliteit hanteren, bereid tot beperkt avondwerk
• Dynamisch zijn.
• Punctueel kunnen werken.
• Kunnen samenwerken vanuit respect voor de minderjarige, de pleegzorgers en de context.
• Resultaatsgericht werken op zelfstandige basis.
• Kunnen werken in een veranderende organisatie
Talenkennis
• NEDERLANDS (zeer goed)
• FRANS (in beperkte mate)
Werkervaring
Beperkte ervaring ( minstens 2 jaar )
Rijbewijs
B en beschikken over een eigen auto

Aanbod
Contract onbepaalde duur
Werktijdregeling binnen kantooruren
Verloning volgens PC 319.01 begeleider (wettelijk barema)
Maaltijdcheques
Mogelijkheid tot thuiswerk
Plaats tewerkstelling: Louisastraat 7, Oostende of Diksmuidse Heerweg 47, Brugge.

Waar en hoe solliciteren?
Stuur ten laatste tegen 20 september je CV en motivatiebrief naar vacature@pleegzorgwvl.be t.a.v. mevr.
Griet Verlinde met vermelding van “vacature begeleider Noord”.
Het eerste sollicitatiegesprek zal doorgaan op maandagvoormiddag 28 september, dinsdagmiddag 29
september of vrijdagvoormiddag 2 oktober.
Het tweede sollicitatiegesprek zal doorgaan op vrijdagmiddag 9 oktober of woensdagmiddag 14 oktober. i
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