
Zoek een job

teambegeleider (19-24u)
TER WENDE - ESPERO in LEUVEN

 Online sinds 16 mei 2021 - Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)

 Bewaar

Functieomschrijving
ter Wende is een kleinschalig residentieel, gezinsgericht therapeutisch centrum voor kinderen en jongeren met gedrags- of
emotionele problemen. We zoeken voor een langere vervanging een nieuwe collega-teambegeleider voor onze jongste
leefgroep Rene (6 tot 10-jarigen)

Je kerntaak is zorgen voor een zorgaanbod dat maximaal inspeelt op de noden van het gezin, de jongere en zijn ruimer
systeem. Je zorgt voor e�ciënt overleg, samenwerking en afstemming tussen de verschillende disciplines: leefgroep,
gezinsbegeleiding, schoolbegeleiding, psycholoog, kinderpsychiater, PMT, ....

Je hebt oog voor processen die spelen binnen gezinnen en binnen teams. Je ondersteunt en inspireert de verschillende
teamleden bij de uitvoering van het handelingsplan, en hebt oog voor de noden van je team. Je denkt mee na over het
opnamebeleid.

Je wordt betrokken bij de uitbouw van de gehele werking en neemt actief deel aan het beleidsteam. We verwachten dat je
mee kan bijdragen aan het ontwikkelen en verder verankeren van onze visie.

Profiel
· Je hebt een masterdiploma psychologie of pedagogie, of een bachelor diploma in een menswetenschappelijke richting en
meerdere jaren ervaring in de residentiële jeugdhulp. Je bent goed vertrouwd met het systeemtherapeutisch denkkader.

· Je hebt meerdere jaren ervaring in de jeugdhulp, bij voorkeur in een leidinggevende functie. Je kan anderen begeesteren
met je enthousiasme en creativiteit. Je hebt voeling met leefgroepwerk, gezinsbegeleiding en individuele therapie.

· Je k an een vergadering, een moeilijke discussie, ... e�ciënt en constructief laten verlopen. Je houdt rekening met
onderliggende processen en neemt niet zomaar de kortste weg. Je kan goed luisteren, doorvragen om een kwestie scherp te
stellen, focus bewaren, iedereen actief betrekken, ... kortom, je bent een sterke moderator, die de verschillende standpunten
en belangen scherp kan krijgen. Je zet mensen in hun kracht. Als het nodig is, kan je knopen doorhakken, duidelijk
argumenteren waarom je een beslissing neemt en die beslissing ook vasthouden.

· Je kan constructief feedback geven/ontvangen en over je eigen functioneren reflecteren.

· Je bent goed in plannen , overzicht houden , ... Als teambegeleider kan je de rode draad vasthouden: wat is ons project met
dit gezin, welke stappen moeten wanneer door wie gezet worden, ...

· Je bent stressbestendig. In crisissituaties, bij spanningen in een team, ... kan je zelf je rust bewaren.

·Je kan vlot en duidelijk schrijven.

Persoonsgebonden competenties

Samenwerken als hecht team

Zelfstandig werken

Omgaan met stress

Creatief denken (Inventiviteit)



Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)

Plannen (= ordenen)

Contactvaardig zijn

Aanbod
·Een boeiende en erg afwisselende job, met veel ruimte voor eigen initiatief.

· Ruimte voor vorming, voor je verdere professionele ontwikkeling. Je kan terugvallen op ondersteuning van ervaren collega's.

· Volledige tussenkomst in treinabonnement/fietsvergoeding.

· Extra verlofdagen vanaf 35 jaar.

We zoeken mee naar een goede balans tussen werk en de andere dingen die belangrijk zijn in je leven. ter Wende wil
een soepele werkgever zijn, met aandacht voor de balans werk/privé. Voor je uurrooster is het wel noodzakelijk dat
je maandag beschikbaar bent (teamvergadering)

verloning op masterniveau

Plaats tewerkstelling
TER WENDE - ESPERO 
MECHELSEVEST 30 3000 LEUVEN 
Toon op kaart

Vereiste studies

Prof. bach.: Studiegebied Sociaal-agogisch werk

Master: Studiegebied Psychologie en pedagogische wetenschappen

gelijkwaardig door ervaring.

Werkervaring

Minstens 2 jaar ervaring

Contract

Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)

Contract van bepaalde duur - van 02 augustus 2021 tot 20 februari 2022

Deeltijds - 24 uren per week, te presteren in 4 dagen

Dagwerk

Waar en hoe solliciteren?

Geinteresseerd ? Reageer dan snel met motivatiebrief en CV (liefst voor 31 mei 2021) naar Mattias.bouckaert@terwende-
espero.org. 

Via e-mail: mattias.bouckaert@terwende.be
Per brief
Contact: Mattias Bouckaert
 
TER WENDE - ESPERO 
MECHELSEVEST 30, 3000 LEUVEN

mailto:mattias.bouckaert@terwende.be


Indien je voor 15 juni geen nieuws van ons ontvangt, werd je kandidatuur niet weerhouden. Jammer genoeg kunnen we niet
alle kandidaten persoonlijk feedback geven. Aarzel niet om ons te contacteren voor meer toelichting.

We mikken op een kandidaat die uiterlijk begin augustus kan starten. Indien je eerder beschikbaar bent, is dat voor ons
zeker een meerwaarde. In de loop van de maand augustus is er tijd om ingewerkt te worden. Vanaf begin september neem
je de fakkel over van de huidige teambegeleidster. 

 

ter Wende vindt je kwaliteiten belangrijker dan je leeftijd, afkomst of geslacht !

VDAB-vacaturenummer: 62461016

Online sinds: 2021-05-16

Deze functie staat open voor iedereen.

Niet alle vacatures zijn nagekeken door VDAB. VDAB is niet aansprakelijk voor de inhoud van de niet-nagekeken vacatures.

Heb je een opmerking over deze vacature? Meld het aan VDAB.


