Wordt dit jouw nieuwe werkplek?

VZW Wagenschot vormt als Pedagogisch Centrum de draaischijf voor verschillende initiatieven op opvoedkundig en onderwijs
vlak. Deze initiatieven richten zich naar jongeren en gezinnen waar gedrag- en emotionele problemen een rol spelen

PC Wagenschot zoekt voor MFC Heynsdaele Ronse:

1 Orthopedagoog/psycholoog V/M/X
30,4 u/week – ONBEPAALDE DUUR
Samen sterker in het creëren van kansen!
Binnen PC Wagenschot kom je terecht in een pluralistische organisatie voor jongeren en jongvolwassenen met gedrags- en/of
emotionele problemen. Wij streven er naar om samen op een methodische en zorgzame manier kansen te creëren met en voor
onze jongeren.
Voor onze campus MFC Heynsdaele te Ronse zijn we op zoek naar een orthopedagoog/psycholoog. Samen met je collega’s sta je
voor de totaliteit van de leefgroepenwerking onder leiding van de Algemene Zorgcoördinator. De orthopedagoog/psycholoog
staat in voor het begeleiden van de jongeren en coachen/ondersteunen van de (hoofd)opvoeders om de missie van het MFC zo
optimaal mogelijk te realiseren.
Je draagt de verantwoordelijkheid voor het orthopedagogisch basisklimaat om een kwalitatieve hulpverlening te kunnen
garanderen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de individuele handelingsplannen en sta je in voor de methodiekontwikkeling
en –implementatie. Dit alles met als doel om jongeren nieuwe kansen te bieden op een betere integratie door een aangepaste
vorm van begeleiding.
Een functiekaart kan opgevraagd worden bij de personeelsdienst via vacatures@wagenschot.be.

Wie zoeken we?








een zorgcoördinator met een groot hart voor jongeren in problemen
iemand die een grondige kennis én ervaring heeft met de doelgroep
Iemand die (motiverende) gespreksvoering beheerst
Iemand met de nodige coaching skills
Iemand die over een behoorlijke dosis zelfinzicht beschikt
bereid tot beperkt avondwerk en occasioneel weekendwerk (pedagogische permanentie)
Afgestudeerd als master in de pedagogische wetenschappen afstudeerrichting orthopedagogiek of psychologische
wetenschappen
Dan ben jij de persoon die we zoeken om mee te werken binnen onze waarderende omgeving!

Ben jij de persoon die we zoeken om mee te werken binnen onze waarderende omgeving?
In ruil voor talenten bieden we je:
Een arbeidsovereenkomst onbepaalde duur – deeltijdse functie 30,4u/week - verloning conform regelgeving Barema PC
319.01 - Tewerkstelling in een enthousiast team.
Solliciteren:
Stuur uw motivatie en CV voor 10 augustus via vacatures@wagenschot.be met de vermelding ‘orthopedagoog Heynsdaele’.
Sollicitatiegesprekken zijn voorzien op di 16/8, do 18/8 en vrij 19/8.

