Vacature
OOOC De Morgenster is een regionaal centrum voor kind -en opvoedingsdiagnostiek en maakt deel
uit van LIA vzw.
We ondersteunen kinderen, jongeren, hun ouders en eventueel voor hen belangrijke personen in
hun zoektocht naar oplossingen voor de problemen die zij ervaren in de opvoeding en in hun leven.
Deze diagnostiek kan zowel residentieel als ambulant gebeuren.
Daarnaast voorziet De Morgenster ook in crisisopvang voor kinderen en jongeren in een crisissituatie.
Wij zijn op dit moment op zoek naar een Medewerker klinische diagnostiek - Contexbegeleider in
het kader van een arbeidsovereenkomst onbepaalde duur.
Deze overeenkomst gaat in op 1/2/2018.

LIA vzw werft aan

Medewerker klinische
diagnostiek - Contextbegeleider
(m/v)
arbeidsovereenkomst onbepaalde duur
28,5u/38u (75%)
Opdracht :
1. Samen met het team draag je de verantwoordelijkheid voor een 10-tal
kinderen/jongeren en hun contexten.
2. Je werkt mee aan de handelingsgerichte diagnostiek voor een aantal kinderen/jongeren
en hun context (ongeveer 6 à 7 kinderen/jongeren):
o Ongeveer 2/3e van je opdracht bestaat uit individuele (klinische) kind/jongere
diagnostiek.
o Het andere deel van je opdracht bestaat uit contextbegeleiding van een aantal
kinderen/jongeren en hun context.
3. Je begeleidt individuele momenten en contextcontacten.
4. Je verzorgt de administratie en verslaggeving van jouw begeleidingen.
5. Je draait mee in een permanentieregeling op weekdagen en sporadisch in vakanties en
weekends.
6. Je werkt samen met de clustercoördinator, pedagogisch coördinator, teamleden,
opvoedingsfiguren en de context van de jongere.
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Gevraagde competenties :
1. Je bent een master in de orthopedagogische of psychologische wetenschappen.
2. Je werkt vanuit de LIA kernwaarden : engagement, respect, transparantie, eigenheid en
autonomie, samenwerking en open communicatie.
3. Je hebt kennis van en ervaring met de contextuele, holistische en/of emancipatorische
benadering. Kennis over kansarmoede is een pluspunt.
4. Je hebt ervaring met individuele klinische diagnostiek van kinderen en jongeren.
5. Je hebt ervaring met contextbegeleiding.
6. Kennis over handelingsgerichte (gezins)diagnostiek is een meerwaarde.
7.
8.
9.
10.

Je bent een teamspeler en kan ook zelfstandig werken.
Je hebt kennis van de integrale jeugdhulp en het bredere hulpverleningslandschap.
Je bent stressbestendig, flexibel en kan moeilijke situaties hanteren.
Je legt makkelijk contact, bouwt en onderhoudt constructieve formele en informele
relaties binnen en buiten de organisatie, doorheen de verschillende organisatieniveaus
en de betrokken disciplines.
11. Je beschikt over een wagen en rijbewijs.

LIA vzw biedt :







Een arbeidsovereenkomst onbepaalde duur 28,5u/38u (75%)
Indiensttreding voorzien vanaf 01/02/2018
Verloning volgens de barema’s van PC 319.01 met overname van relevante anciënniteit
(max. loonschaal: L1 voor 50% van de opdracht en B1c voor 25% van de opdracht)
Flexibel uurrooster
Een organisatie die werk maakt van kwaliteitsvolle en professionele hulpverlening
Individuele coaching en opleiding in een organisatie met doorgroeimogelijkheden

 Herken jij je in deze vacature en zie je deze functie als een opportuniteit binnen
jouw professionele loopbaan, aarzel niet en mail jouw persoonlijke motivatie met
CV vóór 17/01/2017 naar wieter.vanparijs@vzwlia.be met vermelding in het
onderwerp ‘vacature Medewerker klinische diagnostiek – Contextbegeleider’.
 Gesprekken vinden plaats in de week van 22 januari 2018.
 Meer informatie over deze vacante functie is te verkrijgen bij Lieve Van der Borght,
Mieken Helsen of Wieter Van Parijs - 052/46.04.27

Smoorstraat 8, 9250 Waasmunster, 052/46.04.27, info.demorgenster@vzwlia.be, www.demorgenster.be
Maatschappelijke zetel : vzw LIA, Smoorstraat 8, 9250 Waasmunster

