Vacature :




Voltijds gezinsmedewerker - 38u afdeling Crisishulp aan Huis.
Contract onbepaalde duur
Indiensttreding: onderling te bekijken - afhankelijk van opzegtermijn

Omschrijving :
Crisishulp aan Huis is een kortdurende, intensieve en mobiele hulpverleningsvorm binnen
Integrale Jeugdhulp, die vertrekt vanuit de principes van Homebuilders (VS) en Families
First (NL).
Ieder kind/jongere verdient het om in zijn thuissituatie bij zijn vertrouwde zorgfiguren op
te groeien. De beoogde doelgroep omvat kinderen/jongeren (en hun (gezins)context)
dewelke zich in een zeer ernstig tot acuut onveilige pedagogische thuissituatie bevinden
en waarbij, indien geen dringende verandering kan bekomen worden, gedacht wordt
aan een uithuisplaatsing.
Crisishulp aan Huis wordt vaak aanzien als een laatste kans die ervoor kan zorgen dat
het kind/jongere alsnog mits intensieve gezinsondersteuning thuis kan blijven. Crisishulp
aan Huis kan op vier weken niet alle oorzaken van een crisis/onveiligheid wegnemen; de
bedoeling is vooral om in eerste instantie ieders veiligheid te vrijwaren en het nodige
samen met het gezin te ondernemen om het samenleven opnieuw mogelijk te maken.
De gezinnen worden ons toevertrouwd door het Crisisnetwerk Brussel of Vlaams-Brabant.
Als gezinsbegeleider binnen de dienst Crisishulp aan Huis begeleid je gelijktijdig
maximum 2 gezinnen, binnen de regio Brussel-Halle-Vilvoorde.
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Weet dat dit werk sterk beroep zal doen op jouw verantwoordelijkheid en jouw
flexibiliteit soms op de proef zal stellen. Je staat er echter nooit alleen voor ! Je komt
terecht in een organisatie die het investeren in kwaliteiten van mensen belangrijk acht.
Er wordt veel waarde gehecht aan zowel het persoonlijk groeiproces, als het
professionele: door middel van intervisie, supervisie (feedback, permanentie 24/24),
expertise-ontwikkeling (interne/externe opleidingskansen) en het mee ontwikkelen van
(aanwezige) competenties (betrokkenheid, zelfreflectie, zelfstandigheid).

Belangrijke competenties:













Kennis van hulpverleningsmethodieken met betrekking tot gezinsgesprekken of
gesprekken met ouders/jongeren/kinderen.
Inzicht in crisissituaties (pluspunt).
Inzicht in agressiebeheersing (pluspunt).
Goede kennis inzake de ontwikkeling van kinderen, jongeren en gezinnen.
Ervaring met kwetsbare minderheidsgroepen (pluspunt)
Goede en duidelijke communicatie kunnen hanteren.
Weet hoe anderen op hun gemak te stellen.
Durft initiatief te nemen.
Kan kritische mening vormen met respect voor de toehoorder.
Kan planmatig te werk gaan.
Kan zich kwetsbaar opstellen.
Is betrouwbaar/eerlijk in omgang.

Profielvereisten:








Minimum diploma hoger onderwijs korte type A1 in een menswetenschappelijke
richting of gelijkgesteld door aantoonbare relevante ervaring.
Bereidheid tot regelmatig avond- en sporadisch weekendwerk
Talenkennis: Frans (goed), Nederlands (zeer goed).
Werkervaring: ervaring of bereidheid tot leren
In het bezit zijn van een rijbewijs B én een wagen.
Getuigschrift goed gedrag en zeden - model 2.
Woonplaats regio Brussel-Halle-Vilvoorde bij voorkeur
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Aanbod :
Contract van onbepaalde duur








Tijdregeling: voltijds (38u)
Salariëring: maandloon volgens pc 319.01 – richt-loonschaal B1c (relevante
anciënniteit wordt overgenomen) + na elke cyclus: 2 extra verlofdagen bijkomend
op het jaarlijks verlof.
Extra legaal voordeel: maaltijdcheques, dienstanciënniteitsverlof,
Opleidingskansen: basisopleiding Families First, vormingsdagen,...
Intensieve coaching en back-up door een supervisor (24/24 van permanentie
voor begeleiders) .
Flexibele arbeidsuren – Thuiswerk mogelijk

Plaats van tewerkstelling : 1800 Vilvoorde, Frans Geldersstraat 21 (parking voorzien)
Hoe solliciteren ?
Contactpersoon : Bram De Wit , algemeen directeur
Sollicitatieprocedure : gemotiveerde mail mét 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 casusbesprekingen.
Bijkomende informatie : Cocon-Vilvoorde stelt zich pluralistisch op. Op dit moment is
er intern ook een project in de thematiek van radicalisering lopende.
Website: www.coconvilvoorde.be

Cocon-Vilvoorde is een 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-Halle-Vilvoorde. 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.
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