JOBDETAILS

Pedagogisch stafmedewerker in Zonnestraal vzw
Zonnestraal vzw is een zorgaanbieder in de regio Vlaams-Brabant die volwassen personen met
een beperking ondersteunt. Dit wordt vormgegeven via een gedifferentieerd aanbod in woonen werkvormen.
Zonnestraal is gelegen nabij het centrum van Lennik in een groene parkomgeving en heeft nog
enkele kleinere regionale vestigingen.

Functieomschrijving














Je denkt actief mee rond een coherent geactualiseerd pedagogisch beleid binnen de
organisatie en voert beleidsondersteunende taken uit.
Je ondersteunt begeleidend personeel en stuurt hen aan (individueel en als team) mbt de
hulp- en dienstverlening aan cliënten en mbt complexe cliëntsituaties.
Je participeert in het intake- en opnamebeleid.
Je bent eindverantwoordelijke voor de handelingsplannen en trajecten van cliënten.
Je detecteert noden en bij te sturen processen binnen de organisatie, adviseert en
ontwikkelt mee vernieuwende kaders, methodieken en processen.
Je reikt methodieken aan om de efficiëntie en effectiviteit van de werkprocessen en de
kwaliteit van de hulp- en dienstverlening te verbeteren.
Je stelt vanuit kwaliteits- en strategische beleidsplanning inhoudelijke jaarplannen op en
samen met de afdelings- en teamcoördinatoren zorg je voor het implementeren ervan in
de deelwerkingen.
Je legt en onderhoudt interne en externe contacten, neemt deel aan teamvergaderingen
en supervisies, werkt samen met relevante andere organisaties.
Je neemt deel aan een telefonisch permanentiesysteem (beurtrol).
Je bent verantwoordelijk voor de (pedagogische) mediatheek/bibliotheek (aankoop
(pedagogisch) materiaal en boeken, beheer mediatheekbugdet, bijhouden uitleen van
de materialen, …).
Je bent verantwoordelijk voor de vrijwilligerswerking binnen de voorziening (zoeken
geschikte vrijwilligers obv vragen cliënten/organisatie, screening van potentiële
vrijwilligers, opmaken vrijwilligerscontracten, mee zijn met de wetgeving rond
vrijwilligers, matchen van vrijwilligers-cliënten, organiseren bedankingsmoment
vrijwilligers, …).

Competenties





Je hebt een diploma master in de pedagogische/psychologische wetenschappen of
gelijkgesteld door ervaring.
Je hebt bij voorkeur ervaring in de begeleiding van personen met een beperking.
Je hebt kennis van sociaal emotionele ontwikkeling (A. Došen) en bent mee
verantwoordelijk voor het inbedden van deze visie in de gehele organisatie.
Je hebt affiniteit met en kennis van bijkomende psychische problematieken,
hechtingsstoornissen, autismespectrumstoornissen, gedragsproblematieken.
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Je kan een (ortho)agogische visie ontwikkelen en implementeren.
Je bent contactvaardig, gericht op samenwerking (intern en extern) en netwerking:
contexten, psychiatrie, intersectoraal overleg, …
Je getuigt van een doorgedreven empathisch vermogen, je bent ‘echt’ in contact en kan
cliëntgericht en emancipatorisch werken.
Je kan je flexibel opstellen.
Je kan structuur bieden in omgaan met agressie en helpend begrenzen vanuit verbinding.
Je hebt een open, constructief kritische en zelfkritische instelling.
Je bent een creatieve probleemoplosser en besluitvaardig. Je bent een zelfstandige
planner.
Je bezit de nodige computervaardigheden (Word, Excel, Outlook).
Je hebt een rijbewijs B.

Arbeidsomstandigheden







Contract van 38/38u, onbepaalde duur
Flexibel uurrooster
Indiensttreding: zo snel mogelijk
Verloning: volgens barema van pc 319
Mogelijkheid tot bijscholing, zowel intern als extern
Fietsvergoeding en extra-legale voordelen

Interesse?
Bezorg ons jouw motivatiebrief en cv via mail aan Dhr. Filip Slosse (Algemeen Directeur):
filipslosse@zonnestraalvzw.be, met de vermelding ‘sollicitatie vacature pedagogisch
stafmedewerker’.
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