Minor‐Ndako werft aan:

Stafmedewerker hulpverlening
Contract onbepaalde duur, 100%

Wat doe je?
De ‘stafmedewerker hulpverlening’ is een nieuwe functie binnen Minor‐Ndako. Omwille van de groei van de
organisatie, willen we investeren in een nieuwe collega die, op directieniveau, onze focus versterkt op de trajecten
van de kinderen en jongeren die aan onze zorg zijn toevertrouwd. De ‘stafmedewerker hulpverlening’ zal, in
afstemming met de ‘stafmedewerker interne organisatie’, voornamelijk actief zijn op volgende domeinen:
1. Organisatieontwikkeling
Minor‐Ndako wil een gedreven en innovatieve organisatie zijn waar gedeelde verantwoordelijkheid en
participatie centraal staan. Om alles kwaliteitsvol te laten lopen moeten de randvoorwaarden, processen,
samenwerking en communicatie, doorheen de verschillende lagen van de organisatie, op punt staan. Als
directielid bouw je, vanuit helikopterperspectief, mee aan een veerkrachtige organisatie. Waar nodig zet je
ook projecten op die een oplossing kunnen bieden aan structurele zorgen binnen de organisatie.
2. Hulpverleningstrajecten van de kinderen, jongeren en hun context
Als ‘stafmedewerker hulpverlening’ heb je een ondersteunende functie voor alle medewerkers die
verantwoordelijk zijn voor de trajecten van de kinderen/jongeren. Je coacht pedagogen, psychologen en
trajectverantwoordelijken, en verzorgt intervisies. Je kent het kader van Jeugdhulp en monitort/coördineert
van daaruit gebeurtenissen in hulpverleningstrajecten die extra zorg en aandacht verdienen (bv verdwijning,
grensoverschrijdend gedrag, …).
3. Herstelgericht en positief leefklimaat
Minor‐Ndako streeft ernaar jongeren een warme en veilige plek te bieden. Het samen leven met anderen, die
óók een kwetsbare situatie kennen, biedt vele uitdagingen. Daarom zetten we in op Herstelgericht Werken en
Geweldloos Verzet. Vanuit deze functie realiseer je mee de implementatie van de werkkaders én zet je deze
mee om in concrete beleidsnota’s (bv. agressiebeleid). Je zet mee initiatieven op om medewerkers concrete
handvaten aan te reiken, om een positief leefklimaat te kunnen neerzetten.
4. Interne en externe samenwerking
Je draagt mee de interne overlegstructuren en communicatiekanalen. Je zoekt naar optimale interne
afstemming op het kruispunt tussen pedagogische, logistieke en financiële vraagstukken. Daarnaast trek je
mee werkgroepen en ander overleg waar de visie van Minor‐Ndako wordt omgezet in concreet beleid.
Qua externe samenwerking initieer en onderhoud je, als ‘stafmedewerker hulpverlening’ samenwerkingen
met relevante partnerorganisaties in functie van onze verschillende afdelingen. Deze contacten zijn van
cruciaal belang in de trajecten van kinderen, jongeren en hun context (bv. netwerken geestelijke gezondheid),
en kunnen zowel structureel als projectmatig vorm krijgen.
Wie zoeken we?
Brede denker – Concrete doener – Geboren coach – Leidinggevende ervaring – Koel hoofd en warm hart in
crisissituaties – Sterke communicator – Thuis in de jeugdhulpverlening – Vlotte netwerker.
Kan je de meeste van bovenstaande competenties afvinken? Heb je een masterdiploma in een psychosociale richting
of ben je gelijkwaardig door ervaring? Herken je jezelf bovendien in de kernwaarden van Minor‐Ndako? We kijken uit
naar jouw kandidatuur!
Wat bieden we?
 Contract onbepaalde duur – voltijdse tewerkstelling ‐ indiensttreding: liefst rond 1/9/2022
 Verloning volgens barema L1 van P.C. 319.01 met overname van relevante anciënniteit.
 Je hebt een flexibel uurrooster, een werklaptop, werktelefoon en mogelijkheid tot telewerk.
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Woon‐werkverkeer met de trein via derdebetalersregeling; fietsvergoeding van 0,25€/km; vergoeding overige
vervoersmiddelen volgens sectorale en wettelijke regels.
We zorgen voor een gezond evenwicht tussen werk en privé via 2 extralegale vakantiedagen, leeftijdsverlof,
flexibele recuperatie van meeruren, telewerk, …
We hebben een goed uitgebouwd vormingsaanbod.

Bijkomende info:
Plaats tewerkstelling: Vogelenzangstraat 76, Anderlecht
Zin om te solliciteren?
Dat kan tot en met zondag 17 juli 2022 met cv en motivatiebrief t.a.v. jobs@minor‐ndako.be. Vermeld duidelijk de
functietitel van deze vacature aangezien er meerdere vacatures gelijktijdig lopen. We voorzien in de
sollicitatieprocedure een gesprek in de eerste week van augustus. Voor bijkomende, inhoudelijke vragen kan u contact
opnemen met Annelies Vandebroek (0471 81 71 35).
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, seksuele identiteit of handicap.
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