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Vacature opvang jongere
Functieomschrijving
Individuele begeleiding en zorg voor een jong meisje met ernstige psychiatrische
stoornissen.
De jongere in kwestie zal na jarenlange opnames in psychiatrische instellingen de klassieke
psychiatrie verlaten en tijdens de week voltijds verblijven op zorgboerderij vzw
Gooikenshoeve. Voor haar veiligheid en welzijn heeft zij behoefte aan 24u/24 nabijheid en
zorg.
Vacatures voor avondbegeleiding en voor nachtbegeleiding. Uurrooster te bespreken.
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je bent een vrouw ( er wordt ingeslapen in dezelfde ruimte van de jongere)
je hebt interesse en/ of affiniteit voor het begeleiden van jongeren en volwassenenen
met een psychiatrische problematiek en/of gedragsstoornissen; ervaring is een
pluspunt
een diploma is de psychosociale sector is een pluspunt, maar geen vereiste, indien
gecompenseerd door ervaring
je hebt een respectvolle houding naar de patiënt toe en je kan dit vertalen naar
positieve omgangsvormen
je hebt een fijngevoelige en beleefde communicatiestijl
je straalt van nature rust en kalmte uit
je bent sterk in het omgaan met probleemgedrag en je kan in crisissituaties rustig
handelen
je hebt interesse in creatieve activiteiten
je stelt op elk moment en in elke situatie het welzijn van de jongere voorop en hebt
steeds respect voor haar gevoeligheden en specifieke noden
je hebt verantwoordelijkheidszin en hanteert een creatieve en flexibele professionele
attitude
je bent in staat op elk moment geduldig, respectvol en teder om te gaan met een
persoon met een zeer hoge sensitiviteit
je bent sterk geïnteresseerd in de leefwereld van de jongere
je hebt in de eerste plaats een groot en liefdevol hart

Jobgerelateerde taken en competenties
•
•

je helpt en begeleidt de jongere bij avondmaal en onbijt
je zorgt voor een strikte vaste structuur in de tijdsbesteding
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je brengt de avond samen met de jongere door op een aangename en ontspannen
manier of slaapt in bij de jongere tijdens de nachtopvang
je bent in alle betekenissen de buddy van de jongere
je stelt samen met de jongere plannen op voor de tijdsbesteding
je bent steeds alert en bezorgd om de persoonlijke veiligheid van de jongere en
neemt nauwgezet de nodige voorzorgsmaatregelen
je hebt dagelijks overleg met de projectcoördinator van vzw Gooikenshoeve
je volgt de mentale toestand van de jongere op en capteert signalen van verandering
de jongere zal een assistentiehondje hebben dat 24u/24 bij haar is. Je hebt
voldoende dierenliefde en affiniteit met dieren om hiermee om te gaan

Aanbod
•
•

•
•
•

openstaande betrekking met contract van onbepaalde duur
jobtime: tewerkstellingsbreuk in overleg te bepalen. De jongere heeft opvang nodig
tussen 17u ’s avonds en 9u ’s morgens. Die tijd zal door twee personen worden
overbrugd.
startdatum: onmiddellijke indiensttreding
het is zeer belangrijk dat er een klik is tussen de jongere en jij. Er zullen eerst enkele
halve dagen in dagregime worden doorgebracht om dit af te toetsen
vzw Gooikenshoeve richt zich op paritair comité 319.01 (Opvoedings- en
huisvestingsinrichtingen Vlaanderen) voor de bepaling van het loon
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