Kind en Preventie vzw, organiserend bestuur van consultatiebureaus, prenatale
steunpunten en inloopteams in Vlaanderen en Brussel, werft aan met ingang vanaf 1
september 2013 (vervangingscontract 1 jaar):

Agogisch begeleider inloopteam Gent (maximaal 30u24/38u).
Standplaats: 9000 Gent, Bevrijdingslaan 88
De agogisch begeleider zal instaan voor het verzorgen van de opvoedingsondersteunende functie in
het inloopteam.
Kernopdrachten
- Verzorgen van actieve toeleiding en een laagdrempelig onthaal.
- Versterken van ouders in hun ouderlijke competenties door middel van thematisch of
procesgericht groepswerk en het verzorgen van ontmoetingsmomenten.
- Individuele ondersteuning van gezinnen verzorgen, met in begrip van bemiddeling,
doorverwijzing en zorgafstemming.
- Contacten en samenwerking onderhouden met lokale organisaties.
- Registratie en verslaggeving van acties verzekeren.
- Participeren aan het opstellen en uitvoeren van het beleidsplan van het inloopteam.
- Actieve deelname aan overleg.
Profiel:
- Je bent in het bezit van een bachelordiploma socio-cultureel werk of beschikt over relevante
werkervaring.
- Je hebt ervaring in kansarmoede, uitsluiting en opvoedingsondersteuning, in het proces- en
groepswerk en in het werken met kansengroepen.
- Je hebt een empowerende instelling: je gelooft in de kracht van mensen, staat open voor de
ander, het vreemde, het nieuwe, je bent respectvol t.a.v. ieders eigenheid, je staat open voor
dialoog en hebt een kritische ingesteldheid.
- Je bent bereid tot persoonlijke ontplooiing in functie van de job.
- Je bent discreet en respecteert vertrouwelijkheid.
- Je bent zorgzaam in contacten.
- Je beschouwt diversiteit als een meerwaarde.
- Je bent kwaliteitsgericht.
- Je bent flexibel, hebt zin voor samenwerking en initiatief en werkt consensusgericht.
- Je beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden
- Je kan ondersteunende en begeleidende methodieken toepassen en meervoudige partijdigheid
hanteren.
- Je kan zelfsturend werken en grenzen stellen.
- Je kan creatief werken.
- Je bent in staat om vanuit verschillende invalshoeken naar je eigen functioneren en de
doelgroep te kijken.
- Kennis van andere talen is een meerwaarde
- Kandidaten met een etnisch-cultureel diverse achtergrond worden extra aangemoedigd te
solliciteren.
Interesse?
Stuur je kandidatuur door via mail naar sollicitaties@kindenpreventie.be of via de post naar volgend
adres voor 30 juni 2013:
Kind en Preventie vzw
Paviljoenstraat 1 – 5
1030 Brussel
Gesprekken vinden plaats op 8 en 9 juli 2013.

