Minor‐Ndako werft aan:

Procesbegeleid(st)er "Columbus – positieve heroriëntering"
Vervangingscontract (+/‐ 6 maand) – Deeltijds 80%
Beschrijving
Minor‐Ndako en De Wissel zijn voorzieningen erkend door de Vlaamse Gemeenschap, in het kader van de bijzondere
jeugdzorg. Beide voorzieningen hebben een samenwerking ‘Columbus’ opgericht met als doel: aanbieden van
procesbegeleiding aan gezinnen volgens de methodiek van positieve heroriëntering in de regio Brussel‐Vlaams‐
Brabant. Hiervoor werken we nauw samen met de CLB’s en andere aanmelders uit de Brede Instap.
Meer informatie rond de methodiek van positieve heroriëntering: http://minor‐ndako.be/watwedoen/columbus/
Functie
 Je gaat aan huis bij de gezinnen die je begeleidt en start een proces op met het gezin.
 Je werkt volgens de methodiek van ‘positieve heroriëntering’.
 Je bent het aanspreekpunt voor de aanmeldende instantie en zorgt voor een goede communicatie.
 Je hecht belang aan meerzijdige partijdigheid en je gelooft in het aanspreken van de mogelijkheden en krachten
van het gezin.
 Je werkt binnen een klein mobiel team.
 Je neemt deel aan teamvergaderingen, intervisie en supervisie.
 Je werkt onder directe leiding van je coördinator.
 Je werkt met flexibele uren, waaronder twee avonden per week.










Profiel
Je hebt minimum een bachelorsdiploma, bij voorkeur in een humane richting, of gelijkgesteld door ervaring.
Je bent pedagogisch onderlegd en hebt affiniteit in het werken met kinderen, jongeren en hun gezinnen.
Je kan zelfstandig werken en bent stressbestendig.
Je staat open voor diversiteit.
Je durft uit het hart spreken, in waarheid.
Je houding is dynamisch, flexibel, zelf reflecterend en gericht op groei.
Je hebt een voorkeur voor het werken met ouders/gezinnen.
Je hebt volgende talenkennis: Nederlands (schrijven, lezen, spreken: zeer goed) – Frans (schrijven, lezen,
spreken: goed tot zeer goed). Andere talenkennis is een troef.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B en een eigen wagen.

Aanbod
 Vervangingsovereenkomst (+/‐ 6 maand). Deeltijdse tewerkstelling 80%.
Verloning volgens barema’s PC 319.01 met overname van relevante anciënniteit.
 Je hebt een flexibel uurrooster, een werklaptop, werktelefoon en mogelijkheid tot telewerk.
 Woon‐werkverplaatsing met de trein via derdebetalersregeling; fietsvergoeding van 0,25 €/km; vergoeding
overige vervoersmiddelen is overeenkomstig sectorale en wettelijke regels.
 We zorgen voor een evenwicht werk‐privé via een aantrekkelijke vakantieregeling, 2 extralegale vakantiedagen,
leeftijdsverlof, flexibele recuperatie van overuren, telewerk, …
 We hechten veel belang aan vorming (o.a. intern vormingstraject)
Plaats tewerkstelling
Ambulant. Regio Brussel ‐ Halle ‐ Vilvoorde
Zin om te solliciteren?
Dat kan tot en met zondag 15/05/2022 met cv en motivatiebrief t.a.v. jobs@minor‐ndako.be. We voorzien in de
sollicitatieprocedure een gesprek op 17/05/2022.
Probeer in de mate van het mogelijke rekening te houden met dit tijdstip in je agenda.
Minor‐Ndako wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Kandidaten worden dan ook geselecteerd op basis van hun
kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht geslacht, seksuele identiteit, afkomst, geloof of handicap.

