

Vacature :

Begeleider voor onze afdeling Contextbegeleiding.
Voltijdse betrekking (38u) – Contract onbepaalde duur.



Organisatie :

Cocon-Vilvoorde is een groeiende en bloeiende organisatie die actief is binnen de
Integrale Jeugdhulp. Wij bieden een breed scala aan mobiel, ambulante trajecten aan
voor gezinnen in het kader van opvoedingsondersteuning en dit in de regio Brussel-HalleVilvoorde. Wij hebben twee afdeling: afdeling voor Contextbegeleiding en afdeling
Crisishulp aan Huis.
Binnen Cocon wensen wij vooral een groot hart voor anderen te verbinden met de laatste
methodische kennis en vaardigheden terzake. Elk gezin met een hulpvraag verdient
steeds de beste mogelijke aanwezige zorg voorhanden. Hiervoor investeren we jaarlijks
bewust veel in methodisch handelen, opleiding en supervisie.



Korte Omschrijving :

Onze Dienst voor Contextbegeleiding verzorgt begeleidingen aan huis, bij gezinnen
waar er sprake is van matige tot ernstige moeilijkheden in de opvoeding.
De begeleiding kan plaatsvinden in de regio Brussel-Halle-Vilvoorde.
Caseload per voltijdse begeleider: 7/8 gezinnen
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Competenties :

Onze Dienst voor Contextbegeleiding zoekt iemand met volgende competenties:












Zicht op de sector: Integrale Jeugdhulp en van de sociale kaart van BrusselHalle-Vilvoorde.
Inzicht in verontrustende situaties.
Inzicht in communicatiepatronen.
Inzicht in agressiebeheersing.
Kennis met betrekking tot de ontwikkeling van kinderen, jongeren en gezinnen.
Zicht op thema’s als beroepsgeheim, rechtspositie jongeren, rechten van ouders,
privacyrechten.
Kennis van relevante hulpverleningsmethodieken met betrekking tot werken met
gezinnen, ouders/jongeren/kinderen
Goede organisatorische vaardigheden, een planmatige aanpak.
Goede en duidelijke communicatie.
Een dynamische en positieve persoonlijkheid die zelfstandig kan werken.
Meertaligheid is een pluspunt.

 Profiel:
Vereist :







Minimum diploma hoger onderwijs korte type A1 in een menswetenschappelijke
richting.
Bereidheid tot avondwerk, volgens de noden van het cliëntsysteem.
Talenkennis: FRANS (goed), NEDERLANDS (zeer goed).
Werkervaring: ervaring of bereidheid tot leren
In het bezit zijn van een rijbewijs B en een wagen.
Getuigschrift goed gedrag en zeden - model 2.

Aanbod :








Contract van onbepaalde duur
Tijdregeling: voltijds (38u).
Salariëring: maandloon begeleider klasse 1, volgens pc 319.01 - loonschaal B1c
(zie loonbarema op www.vso.be) – relevante anciënniteit wordt overgenomen.
Opleidingskansen: interne opleiding, studiedagen, relevante vormingsdagen,...
Coaching door supervisoren naar inhoudelijke en persoonlijke groei.
Flexibele arbeidsuren en thuiswerk mogelijk.
Indiensttreding: vanaf april of afhankelijk van opzegmodaliteiten.

Plaats van tewerkstelling : 1800 Vilvoorde, Frans Geldersstraat 21 (parking voorzien)
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 Hoe solliciteren ?
Contactpersoon : Bram De Wit , algemeen directeur
Sollicitatieprocedure : gemotiveerde mail met cv t.a.v Dhr De Wit Bram
- e-mail: bram.de.wit@coconvilvoorde.be
Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van motivatiebrief en curriculum vitae.
Kandidaten zullen vervolgens uitgenodigd worden voor een eerste
kennismakingsgesprek.
Nadien zal een tweede ronde georganiseerd worden met oa casusbespreking.
Bijkomende informatie : Cocon Vilvoorde is een organisatie met twee afdelingen
Dienst voor Contextbegeleiding en Crisishulp aan Huis, werkzaam in de sector van de
Integrale Jeugdhulp.
Cocon-Vilvoorde stelt zich pluralistisch op en benadert de gezinnen in moeilijkheden
vanuit een vrijzinnige humanistische levenshouding.
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