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 ,dagopvang, dagbesteding en mobiele begeleiding
aan.
MFC Huize Terloo realiseert voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen een hedendaagse, veelzijdige en
laagdrempelige hulp waarbij geloof in eigen kunnen wordt versterkt in samenwerking met het gezin en het
brede netwerk.
We zoeken een enthousiaste deskundige gedrag en teamondersteuning (M/V) die samen met ons wil
meehelpen om de basisprincipes van de Circle of Courage te realiseren:
-

Elk kind kan pas groeien als het ergens bij hoort
Elk kind wil ruimte om eigenheid op te bouwen
Elk kind groeit vanuit het besef iets te kunnen
Elk kind heeft nood aan anderen te kunnen helpen, zich in te zetten voor anderen

Als deskundige gedrag en teamondersteuning ben je verantwoordelijk voor gepaste zorg voor elk kind/jongere
in Huize Terloo en het ondersteunen van teams om deze zorg op maat te bieden door toepassing van de
methodieken en modellen die in Huize Terloo worden gebruikt.

Functie
In samenwerking met de teamcoördinatoren en directie maak je deel uit van het beleidsteam en bepaal je mee
het beleid
Je werkt vanuit een visie op opvoeding en ontwikkeling en brengt die over op andere medewerkers
Je past nieuwe wetenschappelijke inzichten toe en ondersteunt om deze inzichten te implementeren in de
werking
Je volgt vastgelopen trajecten van kinderen/jongeren op en helpt alle betrokkenen ( jongeren, medewerkers,
externe hulpverleners,….) om een positieve evolutie teweeg te brengen
Je stimuleert kwaliteitsgericht en professioneel werken, kennis van LSCI, SEO,…… is een pluspunt.
Je bent eigenaar van één of meerdere cluster overschrijdende opdrachten (bijvoorbeeld intake, fundraising,
kwaliteit, crisisaanmeldingen, VTO, studiowerking, stagecoördinator, …).
Je bent hoofd- of mede procedurehouder in één of meerdere procedures uit het kwaliteitshandboek.
Je neemt deel aan (tijdelijke) werkgroepen
Je werkt mee aan het doelgroepen- en opnamebeleid.
Je draagt extern de visie uit van de organisatie. Kan gevraagd worden om de organisatie te vertegenwoordigen
op externe gebeurtenissen.
Je maakt deel uit van de pedagogische permanentie
Je rapporteert aan de directie

Gezocht profiel
Je beschikt over een masterdiploma orthopedagogie, psychologie, psychotherapie of bent
gelijkwaardig door ervaring
Je hebt voldoende affiniteit met de doelgroep
Je kan goed, collegiaal en in een interdisciplinair team samenwerken
Je communiceert steeds open en correct, zowel mondeling als schriftelijk.
Je relativeert en bent stressbestendig
Je bent geschoold in diagnostiek, probleemanalyse
Je beschikt over een zelfkritische houding en bent bereid te reflecteren in functie van de algemene
competenties Huize Terloo : zelfstandig werken, samenwerken, inlevingsvermogen,
klantgerichtheid, inzet, ordelijk werken, loyaal zijn en integriteit.
Je herkent je in de waarden gedreven en christelijk geïnspireerde missie, engagementsverklaring en
tekst over de grondstroom van de groep Broeders van Liefde en je wenst je in deze geest in te
zetten en te profileren.

Ons aanbod
We bieden een uitdagende, gevarieerde job ( 100% tewerkstelling ) binnen een dynamische,
aangename en zeer mensgerichte werkomgeving met veel ruimte voor zelfontplooiing.
We bieden je de mogelijkheid tot het volgen van opleidingen, nodig om je taken uit te voeren
We bieden een marktconforme verloning op basis van de gangbare barema’s binnen het PC 319.01
We bieden een tussenkomst woon-werkverkeer en fietsvergoeding
Datum indiensttreding : 23 augustus 2021
Plaats van tewerkstelling : Bellingen ( Pepingen )

Hoe solliciteren?
Heb je interesse, stuur dan een motivatiebrief met CV voor 31 mei naar
ann.vandevelde@huizeterloo.broedersvanliefde.be

