Minor‐Ndako werft aan:

Contextbegeleid(st)er Autonoom Wonen NBMV (16‐25 jaar) ‐ Gent
Contract bepaalde duur ‐ 70%
“Bij Minor‐ndako is de authenticiteit als begeleider heel belangrijk, waardoor we echt onszelf kunnen zijn bij de
jongeren. Dat zorgt ervoor dat we snel een vertrouwensband kunnen opbouwen en de jongere volledig in zijn of haar
kracht kunnen zetten. Naast de jongeren zijn ook de collega's in ons zelfsturend team in Kortrijk voor mij heel
belangrijk om op te kunnen terugvallen! Wij overleggen veel over de soms complexe situaties en steunen elkaar in dik
en dun.” Lotte (contextbegeleidster CBAW Kortrijk)
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.
Functie
CBAW Gent begeleidt en ondersteunt jongeren tussen 16 en 25jaar, die erkend vluchteling zijn of subsidiaire
bescherming genieten, bij het zelfstandig wonen.
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Je biedt individuele begeleiding aan op maat van én in functie van deze jongvolwassenen die zelfstandig wonen.
Je ondersteunt de jongere op administratief en praktisch vlak.
Je verzorgt de budgetbegeleiding en ondersteunt de jongere bij zijn zoektocht naar een gepaste woonst.
Je begeleidt de jongere met betrekking tot zijn opleiding of werk.
Je zorgt voor een zinvolle dagbesteding en betrekt hierbij het netwerk van de jongere.
Je helpt de jongere bij het opbouwen van een ruimere sociale context.
Je onderhoudt goede contacten tussen alle (professionele) betrokkenen en het netwerk van de jongere.
Je werkt samen met de bestaande dienst‐ en hulpverlening in de buurt (OCMW, huisvestingsdienst, scholen,
sportraad, verenigingen, JAC, jeugdhuis, ...).
Je organiseert meerdere afspraken per week met elke jongere (huisbezoek, afspraken op kantoor, externe
afspraken, …).
Je bent verantwoordelijk voor de dossiervorming (o.a. verslaggeving) , de opvolging ervan (intern en extern
overleg) en de nodige administratie.
Je werkt volgens een flexibel uurrooster tussen 8u. en 20u. Je bent bereid tot occasioneel avondwerk.

Profiel
‐ Je staat achter onze missie en visie en herkent jezelf in onze basishouding. Je kan je vinden in herstelgericht
werken.
‐ Je hebt minimum een bachelorsdiploma, bij voorkeur in een humane richting, of gelijkgesteld door werk‐ of
levenservaring.
‐ Je bent pedagogisch onderlegd en hebt affiniteit in het werken met jongvolwassenen.
‐ Ervaring in het werken met niet‐begeleide minderjarige vluchtelingen of begeleid zelfstandig wonen is een
pluspunt.
‐ Je bent enthousiast, positief ingesteld, flexibel, communicatief en kritisch over het eigen handelen.
‐ Binnen een team ben je kritisch, assertief én constructief. Je bent een teamspeler die nadenkt over visie en die
ook durft te brengen in het team.
‐ Kennis van de sociale kaart in de regio Gent is een pluspunt. Je maakt gebruik van deze sociale kaart om externe
samenwerking te zoeken in functie van de jongere.
‐ Je hebt volgende talenkennis: Nederlands zeer goed. Andere talenkennis is een troef
‐ Je kan zelfstandig werken en bent ondernemend. Je bent stressbestendig.
‐ Je kan vlot werken met de computer.
Aanbod
‐ Contract bepaalde duur tot 31/12/2022.
‐ Verloning volgens barema’s PC 319.01 met overname van relevante anciënniteit.
‐ 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, …
We hechten veel belang aan vorming (o.a. intern vormingstraject).
De kans om een betekenisvolle rol op te nemen voor niet‐begeleide (minderjarige) vluchtelingen die hun leven in
België aan het opbouwen zijn.
Oog voor het welzijn van medewerkers: intervisie, zorgteams, …
Indiensttreding: zo snel mogelijk.

Plaats tewerkstelling
CBAW Gent: Groot Begijnhof 21, 9040 Sint‐Amandsberg
Zin om te solliciteren?
Dat kan tot en met woensdag 29/06/2022 met cv en motivatiebrief t.a.v. jobs@minor‐ndako.be. We voorzien in de
sollicitatieprocedure een gesprek op dinsdag 05/07/2022. 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, afkomst, geloof of handicap.

