Het orthopedagogisch centrum Huize Terloo gelegen te Bellingen begeleidt een 60-tal
jongeren tussen 3 en 21 jaar en hun context. Hierbij bieden we de functies verblijf,
dagbesteding en mobiele begeleiding aan.
Wij willen op een professionele manier een warme en kindvriendelijke zorg
ontwikkelen ten aanzien van de ons toevertrouwde jongeren voor wie we tot
het uiterste willen gaan zodat ze uitgroeien tot een evenwichtig,
geïnteresseerd en gevoelig persoon.
Binnen onze organisatie zijn we op zoek naar

Teamcoördinator 38 u (M/V)
De teamcoördinator is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking binnen de
hem of haar toevertrouwde cluster en dit zowel op inhoudelijk pedagogisch
gebied (individueel en groep) als op organisatorisch gebied. Hiertoe gaat de
teamcoördinator in overleg met de verschillende disciplines, en streeft hij/zij naar
een optimaal beheer van de aanwezigen middelen om de werking zo kwaliteitsvol
mogelijk uit te bouwen.
Samen met de hoofdopvoeder en de trajectbegeleider vormt de teamcoördinator
het begeleidingsteam van de cluster.
De teamcoördinator heeft een coachende rol naar individuele medewerkers en
naar het team
Situering van de functie

De teamcoördinator rapporteert aan de directeur. De teamcoördinator stuurt de
trajectbegeleider en hoofdopvoeder aan binnen de eigen cluster. Hij/zij vormt
samen met de trajectbegeleider en hoofdopvoeder het begeleidingsteam van
twee leefgroepen (de cluster).

Gezocht profiel

Minimaal een bachelor diploma in een (ortho)pedagogische richting of een
diploma dat hieraan wordt gelijkgesteld door ervaring. De voorkeur gaat uit naar
de opleiding master in de pedagogische wetenschappen, afstudeerrichting
orthopedagogiek.

Bijkomende opleidingen met betrekking tot het orthopedagogisch werkveld en
het leiding geven/management/coaching zijn aangewezen.
De teamcoördinator heeft kennis van en inzicht in diverse methodische kaders
rond leiding geven en coaching enerzijds en rond methodieken die toepasbaar
zijn binnen de context van (residentiële) begeleiding van kinderen en jongeren
met gedrags- en emotionele stoornissen anderzijds.
De teamcoördinator is een “kartrekker” mbt verschillende processen binnen de
organisatie.
Hij/zij heeft gezond verstand, het hart op de juiste plaats en is bereid om de
handen concreet uit de mouwen te steken.
Hij/zij werkt in overeenstemming met de waarden en visie van Huize Terloo.
Kandidaten dienen de Missie van de Broeders van Liefde te onderschrijven.
Hij/ zij is in het bezit van een rijbewijs B
Occasioneel avondwerk behoort tot de functie
Ervaring in een gelijkaardige functie strekt tot aanbeveling
Ons aanbod
Een voltijds contract 38 u
Zeer mensgerichte organisatie in een aangename werkomgeving.
Tussenkomst woon-werkverkeer, opleidingsmogelijkheden, …
Datum indiensttreding: onmiddellijk
Plaats van tewerkstelling : Bellingen (Pepingen)
Hoe solliciteren?
Heb je interesse, stuur dan een motivatiebrief met C.V voor 19 oktober 2018
naar ann.vandevelde@fracarita.org

