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leer, lach, leef

ADOLESCENTENWERKING: VERVANGINGSCONTRACT DEELTIJDS (24 u)
OPVOEDER/BEGELEIDER KLASSE 1 (HOVE)
Het Leef- en Trainingscentrum (= LTC) is op zoek naar een gedreven begeleid(st)er die het
opvoedersteam wil versterken. Het LTC staat in voor de schoolvervangende dagopvang van
jongeren tussen 12 en 21 jaar (uitzonderlijk tot 25 jaar) die omwille van hun problematiek niet
(voltijds) kunnen worden opgevangen in het Buitengewoon Secundair Onderwijs. Het
begeleidersteam zorgt voor een stimulerende leef- en leeromgeving, rekening houdend met de
mogelijkheden en beperkingen van de jongeren. Dit binnen een groepswerking met zorg voor het
welbevinden van iedere jongere en een weekschema met activiteiten ter bevordering van hun
ontwikkeling (o.a. zelfredzaamheid, zelfbewustwording, sociale vaardigheden).

Gezocht profiel
Je kan vlot werken in teamverband en hebt een flexibele en dynamische werkhouding. Je werkt
graag met jongeren met een meervoudige problematiek: licht tot matig verstandelijke beperking
en/of autismespectrumstoornis, bijkomende gedrags- en emotionele problemen. Je kan zowel
individueel als in groep met jongeren aan de slag. Je bent stressbestendig en kan zelfstandig
werken.
Vereiste studies: professionele bachelor Orthopedagogie
Talenkennis: Nederlands (zeer goed)
Werkervaring: minimale ervaring in doelgroep is wenselijk.
Jobgerelateerde competenties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je kan een professionele werkrelatie uitbouwen met cliënten, waarbij je een gepast
evenwicht vindt tussen afstand en nabijheid.
Je kan daarbij een basissfeer creëren, met voldoende structuur, veiligheid en uitdaging.
Je kan werken in teamverband. Je kan ondersteunend werken naar collega’s toe.
Je kan op een goedlachse manier omgaan met jongeren en collega’s.
Je bent empathisch en gaat niet-veroordelend om met waarden en normen van cliënten
en hun netwerk.
Je kan activiteiten organiseren, aangepast aan de doelgroep.
Je kan conflicten tussen cliënten hanteren.
Je kan reflecteren over eigen handelen en op een constructieve manier omgaan met
feedback.
Je staat open voor meningen en informatie vanuit andere disciplines.
Je kan logistieke en huishoudelijke taken opnemen.
Je kan het traject van enkele jongeren opvolgen in overleg met ouders en andere
hulpverleners.

Aanbod:
•
•
•
•
•
•
•

Vervangingscontract waarschijnlijk tot en met december 2020, mogelijk langer
Tijdregeling: deeltijds ( 24 uur) op woensdag, donderdag en vrijdag.
Dienstregeling: Dagwerk (tussen 8u en 17u) en sporadisch avond- en weekendwerk.
Comfortabele werkomgeving, aangename werksfeer.
Verloning conform wettelijke barema's van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap)
Plaats tewerkstelling: KASTEELSTRAAT 28 - 2540 HOVE
Wij werven aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine
of beperking.

Voordelen:
•
•
•
•
•

Het Leef- en Trainingscentrum is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
MFC Ritmica voorziet een fietsvergoeding
Wij werken in een groen kader, onder het motto "leer, lach, leef"
Persoonlijke en warme werksfeer
Opleiding en coaching op de werkvloer

Meer weten over Ritmica? Neem gerust een kijkje op onze website www.ritmica.be

Verder verloop van aanwervingsprocedure
Waar en hoe solliciteren?
Stuur ten laatste 18 november 2020 uw cv en motivatiebrief met als onderwerp ‘vacature LTC’ naar
jobs@ritmica.be.
De gesprekken zullen online doorgaan op vrijdag 20 november 2020.
Voor meer informatie over de functie kan je terecht bij:
Ann Seykens, teamcoördinator LTC, op het nummer 03/455.16.67.
Hanne Lambrigts, orthopedagoog, op het nummer 03/460.11.50.
Vermoedelijke aanwerfdatum: zo snel mogelijk
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