Minor-Ndako werft aan:

begeleid(st)ers voor de leefgroep Major:
1x contract bepaalde duur (80%) – 1x vervangingscontract (100%)
Beschrijving organisatie:
Minor-Ndako vzw is erkend door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de Bijzondere Jeugdzorg. We bieden
aangepaste zorg en begeleiding voor kinderen, jongeren en hun context in een problematische situatie. We richten
ons tot kinderen uit alle windstreken en in het bijzonder tot de meest kwetsbare. We stellen participatie voorop en
proberen maatschappelijke inclusie te realiseren. Met vasthoudend engagement blijven we zoeken naar een
duurzame oplossing voor ieder van hen.
Functie
In de leefgroep Major verblijven 6 niet-begeleide minderjarige vluchtelingen tussen 16 en 18 jaar. Als
leefgroepbegeleid(st)er bij Major maak je deel uit van een roulerend team van 6 begeleiders onder leiding van de
teamverantwoordelijke.
Je staat in voor de dagelijkse begeleiding van de leefgroep:
je brengt structuur in de dagelijkse activiteiten;
je verzorgt het dagelijkse vervoer van jongeren naar hun dagbesteding.
je zorgt voor de hygiënische verzorging bij de jongeren;
je biedt gevarieerde vrijetijdsactiviteiten aan op maat van de jongeren;
je begeleidt de bezoeken van context en anderen in de leefgroep;
je streeft naar een veilig, warm en geborgen klimaat;
je bent je bewust van je voorbeeldfunctie en je handelt hiernaar;
Je ondersteunt bij de individuele begeleiding van één of meerdere jongeren uit de leefgroep:
je kent de aandachtspunten uit het handelingsplan en de evolutieverslagen van de jongere en zijn context;
je werkt procesmatig rond deze punten in individuele begeleidingsmomenten;
je overlegt hierover met de teamverantwoordelijke, psychologe, pedagoge;
je betrekt voogd en verwijzer in overleg met de teamverantwoordelijke;
Je neemt actief en constructief deel aan de teamvergaderingen.
Je volgt de administratieve taken op die hierbij komen kijken.
Je werkt volgens een flexibel en afgesproken uurrooster, waaronder ook nachten en weekends.
Profiel
Je staat achter onze missie en herkent jezelf in onze basishouding.
Je bent bij voorkeur opgeleid als opvoeder of je hebt ervaring in die richting.
Je bent bereid om ook avonden, nachten en weekends te presteren.
Je werkt graag in team en schrikt er niet voor terug om ook op je eentje met de leefgroep te werken.
Je hebt affiniteit met interculturele hulpverlening.
Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en je kan je voldoende uitdrukken in het Frans en Engels.
Je kan vlot werken met de computer.
Je bezit een rijbewijs B.
Voor meer info over het takenpakket en/of de profielbeschrijving kan je terecht bij de teamverantwoordelijke Patrick
Graulus (0499 75 53 71).
Aanbod
• Openstaande functie 1 = contract bepaalde duur tem 31/12/2021, met optie op verlenging (afhankelijk van
projectsubsidies) – 80% tewerkstelling
• Openstaande functie 2 = vervangingscontract (wegens ziekte) – 100% tewerkstelling
• Voor beide functies: onmiddellijke indiensttreding – verloning volgens PC 319.01 – tussenkomst woonwerkverkeer
Plaats tewerkstelling:

Hooikaai 13, 1000 Brussel.
Solliciteren
Tot en met woensdag 12/05/2021 met cv en motivatiebrief t.a.v. yves.tits@minor-ndako.be. We voorzien in de
sollicitatieprocedure een 1ste gesprek op 18/05/2021 (late namiddag) en (eventueel) een 2de gesprek op 20/05/2021
(namiddag). Gelieve in je agenda zo veel mogelijk rekening te houden met deze datum.
Minor-Ndako wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis
van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, afkomst, geloof of handicap.

