Klaar voor een nieuwe uitdaging waarin jij het verschil kan maken?
Stel je dan kandidaat bij CAW De Kempen als:

Begeleider DRIVE
CAW De Kempen is op zoek naar een Begeleider DRIVE (100% – onbepaalde duur)
voor het team Gezin en Jongeren.
Wie zijn wij?
CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen met persoonlijke,
relationele of gezinsproblemen. Mensen die thuisloos zijn of die weinig sociale contacten hebben
kunnen ook naar het CAW komen. Wij bieden verder hulp aan mensen die dader of slachtoffer zijn
van een misdrijf. Ons hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar
volwassenen. Het CAW werkt voor heel het arrondissement Kempen.
Samen met EMINO, ARKTOS, lokale besturen van Neteland, VDAB, ... geef jij mee vorm aan het
tewerkstellingsproject DRIVE. Als ‘trajectgezel’ binnen DRIVE, ondersteun je een aantal
jongvolwassenen (18-30 jaar) bij het vinden van een gepaste job en tracht je drempels op de
arbeidsmarkt voor deze jongeren weg te werken.
Wat doe je?
✔ Je bouwt een vertrouwensrelatie op met jongeren / jongvolwassenen.
✔ Je hebt oog voor de noden en behoeften van deze jongeren / jongvolwassenen en bekijkt
samen met de jongere / jongvolwassene welke expertise er nodig is gedurende het traject.
✔ Je coacht en ondersteunt jongeren / jongvolwassen gedurende hun hele traject, integraal
met de focus op verschillende levensdomeinen met als doel de inzetbaarheid van jongeren
te verhogen.
✔ Je maakt waar nodig actief verbindingen en schakelt door naar organisaties en diensten op
vlak van wonen, werken, vrije tijd, onderwijs, hulpverlening etc.
✔ Je coördineert het partnerschap rondom de jongere / jongvolwassene.
Wie ben je?
Je bent een generalist, die breed kan kijken naar behoeften en noden.
Je krijgt energie van nieuwe en innovatieve projecten in een samenwerkingsverband.
Je hebt de nodige flexibiliteit om in te spelen op steeds veranderende noden.
Je hebt een groot hart voor jongeren en hun (leef)wereld.
Je kan cultuursensitief werken.
Je hebt kennis van de sociale kaart in het arrondissement Turnhout en in het bijzonder
van ‘Neteland’.
✔ Je beschikt over een Bachelor of Masterdiploma in een menswetenschappelijke richting
of je hebt relevante ervaring met de doelgroep van het CAW.
✔ Je spreekt voldoende Nederlands. Dit houdt in dat je informatie in het Nederlands kan
begrijpen en verwerken en dat je de hulpvragen van het doelpubliek vlot kan
beantwoorden.
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Wat mag je verwachten?
✔ Wij bieden een contract van onbepaalde duur voor 100% jobtime. Je wordt verloond
volgens de geldende barema’s van PC319.01 (B1c). De bruto startwedde bedraagt
2561,13 euro per maand voor 100% jobtime zonder baremieke anciënniteit.
✔ Wij stimuleren het gebruik van fiets en/of openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en
dienstverplaatsingen door o.a. een fietsvergoeding.
✔ Je uitvalsbasis is de welzijnscampus te Turnhout.
✔ Startdatum is in overleg te bepalen, bij voorkeur 1 januari 2022.
Ben je geïnteresseerd?
Zin om te werken bij een evoluerende organisatie die het welzijn van mensen wil bevorderen? Vul
dan het invulformulier op deze website in.
✔ We verwachten je kandidatuur ten laatste op zondag 12 december 2021.
✔ Uit de ontvangen kandidaturen maken we een preselectie.
✔ Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een online sollicitatiegesprek op
maandagnamiddag 20 december 2021.
Voor meer informatie over deze vacature kan je contact opnemen met directielid Wim Duerloo via
0476 89 04 16 of wim.duerloo@cawdekempen.be.
Voor informatie over de procedure kan je contact opnemen met personeelswerker Lies Lavrysen
via lies.lavrysen@cawdekempen.be of 0493 09 68 44.
Wij selecteren op basis van kennis, ervaring en diversiteit. We streven naar
samenstellingen in teams gebaseerd op de maatschappelijke realiteit en interculturaliteit.

