CKG ’t Kinderkasteeltje zoekt:
LEEFGROEPBEGELEIDER M/V
(wervingsreserve)
Een Centrum voor Kindzorg en Gezinsondersteuning (CKG) biedt opvoedingsondersteuning
aan kinderen van 0 tot 12 jaar en hun gezin.
’t Kinderkasteeltje heeft naast mobiele gezinsbegeleiding, individuele en groepstraining
Positief opvoeden, een capaciteit van 18 residentiële plaatsen voor de opvang van kinderen
tussen 0 en 12 jaar.
Job inhoud
- Je begeleidt het dagelijks leven in de leefgroep.
- Je creëert een aangename, huiselijke en veilige sfeer voor de kinderen.
- Je hebt aandacht voor het (lichamelijk en psychisch) welzijn van de kinderen.
- Je observeert en stimuleert de ontwikkeling van het individuele kind.
- Je ontvangt ouders en andere bezoekers op een hartelijke manier.
- Je geeft overdracht aan collega’s over het verloop van de dag.
- Je participeert actief aan het teamoverleg en werkgroepen.
- Je verwerft kennis over EHBO – brandveiligheid – crisisprocedures en volgt de
richtlijnen op.
Gezocht profiel
- Je werkt zelfstandig, in teamverband.
- Je bent klantgericht.
- Je zoekt actief naar informatie.
- Je bent flexibel, je ziet de voordelen van een variabel uurrooster.
- Je kan mondeling en schriftelijk rapporteren.
- Je respecteert het beroepsgeheim en het privacybeleid.
- Je levert een positieve, enthousiaste bijdrage in onze organisatie.
Bijzonderheden
- Diploma: opvoeder, begeleider jeugd- en gehandicaptenzorg, leefgroepenwerking
of gelijkgestelde opleidingen.
- Rijbewijs B en auto ter beschikking
- Attest Goed gedrag en zeden (model 2)
Aanbod en voordelen
- Dienstregeling: volcontinu, volgens roulement
- Verloning volgens barema van paritair comité 319.01
- Tewerkstelling in een groeiende organisatie
Plaats tewerkstelling: Drapstraat 49 - 9810 Nazareth
Solliciteren via e-mail
kinderkasteeltje@kinderkasteeltje.be met cv t.a.v. Leentje Paelinck
met als onderwerp uw naam + ‘kandidaat leefgroepbegeleider’
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