Minor-Ndako werft aan:

Nachtbegeleid(st)er voor de leefgroep Benjamin:
Contract bepaalde duur (+/- 1 jaar), 60%
Beschrijving organisatie:
Minor-Ndako vzw is erkend door de Vlaamse Gemeenschap in het kader van de Integrale Jeugdhulp. 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.
Als nachtbegeleid(st)er doe je bijna uitsluitend nachtdiensten. Een nachtdienst start in de week om 20u en duurt tot
9u30. In een 60%-contract doe je 4 à 5 nachten per 2 weken, de concrete inroostering hiervan is nog bespreekbaar. De
andere nachtdiensten worden gedragen door de andere leden van het team. Jouw aanwezigheid zorgt voor
vertrouwdheid en voorspelbaarheid bij de kinderen.
Functie
In de leefgroep Benjamin verblijven 9 tot 11 kinderen tussen 0 en 12 jaar. Als nachtbegeleid(st)er bij Benjamin maak
je deel uit van een team van begeleiders en logistieke medewerkers onder leiding van de team- en
trajectverantwoordelijke.
-

Je ondersteunt de dagelijkse werking van de leefgroep:
o je zorgt voor structuur in het avondritueel en tijdens de nacht
o je zorgt voor de hygiënische verzorging bij de kinderen
o je bouwt mee aan een veilig, warm, zorgzaam, huiselijk en geborgen leefklimaat, volgens onze
pedagogische principes
o je hebt aandacht voor de groepsdynamiek
o je bent je bewust van je voorbeeldfunctie en je handelt hier consequent naar en zorgt voor stabiliteit
door je regelmatige aanwezigheid
o je doet sporadisch een dagdienst

-

Je ondersteunt de individuele begeleiding van één of meerdere kinderen uit de leefgroep.
o je deelt relevante informatie met het team over de kinderen
o je kent de aandachtspunten uit de individuele plannen. Je steunt de kinderen in hun individueel
traject.
o je hebt oog voor de noden van de kinderen

-

Je neemt deel aan de teamwerking.
o je werkt nauw samen met de andere begeleiders, de team- en trajectverantwoordelijke
o je neemt regelmatig deel aan de teamvergaderingen. Je leest de verslagen na als je niet aanwezig was
o je neemt deel aan interne vormingsdagen, supervisie en intervisie, personeelsdagen, …

Profiel
-

Je staat achter onze missie en herkent jezelf in onze basishouding.
Bij voorkeur volgde je een menswetenschappelijke richting of heb je ervaring in die richting.
Je hebt een hart voor kinderen en kan hen structuur bieden.
Je hebt interesse in onze werkkaders ‘geweldloos verzet’ en ‘herstelgericht werken’, en wil hierover bijleren.
Je wil meebouwen aan een warm en positief leefklimaat.
Je kan vlot in team werken.
Je kan je voldoende vlot uitdrukken in het Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling. Beheersing van het
Frans en Engels kan een extra troef zijn.
Je kan vlot werken met een computer. Enkele administratieve taken schrikken je niet af.
Je bent bereid te werken binnen een flexibel uurrooster.
Je bezit een rijbewijs B.

Aanbod
- Contract bepaalde duur (1 jaar met zéér reële kans op verlenging)

-

Deeltijds contract (60%)
Verloning volgens barema’s in P.C. 319.01 – Tussenkomst woon-werkverkeer – Fietsvergoeding.
De kans om mee te timmeren aan een warme thuis voor kinderen die tijdelijke opvang nodig hebben.
Oog voor het welzijn van medewerkers: intervisie, supervisie, zorgteams, …
Intern vormingstraject
Indiensttreding: vanaf 01/01/2022

Plaats tewerkstelling:
Leefgroep Benjamin: Vogelenzangstraat 76 te 1070 Anderlecht
Solliciteren
Tot en met zondag 12/12/2021 met cv en motivatiebrief t.a.v. yves.tits@minor-ndako.be. We voorzien in de
sollicitatieprocedure een gesprek in de week die hierop volgt (wellicht op woensdag 15/12 in de voor- of namiddag).
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.

