Pleegzorg Provincie Antwerpen vzw
zoekt

Pleegzorgbegeleider
Wat is pleegzorg?
Pleegzorg is een hulpvorm voor kinderen en jongeren, en voor volwassenen met een handicap of
psychiatrische problematiek ('pleeggasten'), die om verschillende redenen tijdelijk niet thuis kunnen
of mogen wonen.
Pleegzorg Provincie Antwerpen biedt zorg op maat in een gezinscontext voor kinderen, jongeren en
volwassenen in kwetsbare posities. We doen dit samen met hen, met hun ouders, pleegzorgers en
andere betrokkenen. Op basis van openheid en gelijkwaardigheid spreken we ieders kwaliteiten en
deskundigheid aan. Zo creëren we samen ontplooiingskansen met respect voor eigenheid,
mogelijkheden en grenzen.
Graag meer weten over pleegzorg en onze organisatie surf dan naar
http://www.pleegzorgvlaanderen.be/antwerpen/over-ons
Concreet zoeken we een

pleegzorgbegeleider (m/v/x)
met voeling voor cultuursensitieve pleegzorg, migratie, enz.
Kennis van andere culturen en Arabisch is een grote meerwaarde.
Je kom terecht in de afdeling te Geel. Samen met een 40-tal collega’s (begeleiders, administratieve
medewerkers, teamverantwoordelijken,..) zet je je dagelijks in om een gepaste thuisomgeving te
organiseren voor iedereen die niet thuis kan wonen of geen thuis kan realiseren.
Jij…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hebt een goede kennis van de Integrale Jeugdhulp, Bijzondere Jeugdbijstand en/of VAPH en
de sociale kaart van de provincie Antwerpen
bent bekend met hulpverleningskaders, -methodieken en -inzichten die van belang zijn voor
het werken met gezinnen en hun leden
hebt voeling met andere culturen en talen (bijv. Arabisch)
kan overweg met de meest courante informaticatoepassingen (internet, e-mail, Office, …)
neemt initiatief en kan planmatig werken
hebt goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;
bent stressbestendig, flexibel en diplomatisch
kan zowel in team werken als zelfstandig
beschikt over een dosis gezond verstand, humor en zelfreflectie.
bent bereid tot sporadisch avond- en zaterdagwerk

Jij hebt …
• een diploma hoger onderwijs in korte type A1 in een menswetenschappelijke richting
• bent in het bezit zijn van een rijbewijs B en een eigen wagen
• bij voorkeur relevante werkervaring in de sociale sector (het werken met kinderen en
gezinnen is een pluspunt)

Wij bieden je …
•
•
•
•
•
•

een voltijds (38u of 40u) contract van onbepaalde duur
onmiddellijke indiensttreding of in onderling overleg
een bruto maandloon volgens barema B1C -P.C. 319.01 tussen € 2717,81 en € 4519,13
naargelang je relevante anciënniteit
maaltijdcheques, woonwerkvergoeding (auto en fiets), dienstverplaatsingen, vakantiegeld en
eindejaarspremie
goede work-life balance (flexibele uren, thuiswerk, verlofregeling, …)
vakinhoudelijke opleidingen, supervisie en ondersteuning

Plaats tewerkstelling
Je komt terecht in de afdeling Geel (Logen 52, 2440 Geel).
Solliciteren
Mail je cv en motivatiebrief (in pdf) naar sollicitaties@pleegzorgprovincieantwerpen.be
t.a.v. Wendy Ballard.
Vermeld in het onderwerp :
- kandidatuur begeleider afdeling Geel
Solliciteren kan tot uiterlijk 06/05/2022.
De eerste selectie van de sollicitanten gebeurt op basis van brieven en CV’s.
Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.
Alle sollicitanten ontvangen een antwoord.
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