
Zoek een job

Gezinsbegeleider/gezinstherapeut (19u)
ESPERO in HAREN (BRUSSEL-STAD)

 Online sinds 23 mrt. 2021 - gewijzigd sinds 12 apr. 2021 - Vaste Job

 Bewaar

Functieomschrijving
Espero is een kleinschalig, residentieel en gezinsgericht therapeutisch centrum voor kinderen en jongeren met gedrags- en
emotionele problemen. We zoeken een nieuwe collega voor ons adolescententeam.

Je bent verantwoordelijk voor ouder- en gezinsbegeleiding van 8 gezinnen, die je ongeveer tweewekelijks ziet. De aard van
die gezinsgesprekken kan erg uiteenlopend zijn. Soms werken jullie in de richting van een terugkeer naar huis. Soms blijkt
voltijds verder samenleven als gezin niet haalbaar en zoeken jullie uit welke vorm van verbondenheid wel mogelijk blijft.
Soms moet je op zoek gaan naar wat er als context rond een jongere kan (her)opgebouwd worden, hoe de kring weer groter
gemaakt kan worden. Mooie plannen worden af en toe doorkruist door crisissituaties, waar je op weet in te spelen. Het kan
alle kanten op, en dat schrikt je niet af. Je kan voldoening putten uit kleine stapjes vooruit.

Een gezinsgerichte werking is meer dan gezinsgesprekken aanbieden. Je bent ook betrokken bij de organisatie van een
oudergroep, een jaarlijkse familiedag, ouder-kindactiviteiten, een ouderstage in de leefgroep, …. . We denken graag mee over
jou creatieve ideeën. Je hebt er oog voor hoe je andere collega's op hun domein ouders kan laten betrekken.

Profiel
Je hebt minimaal een bachelor diploma in een menswetenschappelijke richting. Je hebt een langdurige opleiding
gevolgd rond systemisch werken met gezinnen (minstens 2 jaar) of je bent die aan het volgen. Je wil intensief aan de
slag met gezinnen, ook met gezinnen die soms moeilijk toegankelijk lijken.

Samenwerken zit je in het bloed, zowel met de gezinnen die je begeleidt als met collega’s: je bent enerzijds
luisterbereid en flexibel, anderzijds sta je ergens voor en kan en durf je dat duidelijk verwoorden.

Je kan constructief feedback geven/ontvangen en over je eigen functioneren reflecteren.

Je bent stressbestending

Je kan goed zelfstandig werken.

Je verstaat en spreekt Frans, en werken met gezinnen uit diverse culturen spreekt je aan.

Je schrijft vlot en gebald.

Beschikken over een rijbewijs (huisbezoeken) is beslist handig

Ervaring in residentiële setting is een must. Specifieke ervaring op vlak van gezinsbegeleiding/gezinstherapie is
beslist een troef.

Je bent bereid één avond per week te werken (minstens tot 20u). Je kan occasioneel flexibel zijn in je uurrooster,
voor teamdagen, collectieve vormingen, ouder-kindactiviteiten in de leefgroep, … .

Persoonsgebonden competenties

Creatief denken (Inventiviteit)

Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)



Samenwerken als hecht team

Omgaan met stress

Zelfstandig werken

Contactvaardig zijn

Aanbod
Een contract van onbepaalde duur. We bieden een tewerkstelling van 19 uur per week, gespreid over minstens drie
dagen. Dinsdag is daarbij een must.

Een correcte verloning op A1-niveau

Een tussenkomst in langdurige opleiding

een dynamisch en enthousiast team, met een mix van ervaren en jongere collega’s. Je kan rekenen op een
multidisciplinair team van opvoeders, psycholoog, sociale dienst, kinderpsychiater en teambegeleider. Creatieve
zijsprongen met onze muziektherapeut, hondentherapeut ? Graag !

Mogelijkheid van externe supervisie. Je hebt op regelmatige basis intervisie met je 5 andere collega's gezinstherapeut.

een dynamische organisatie, waar creativiteit en eigen inbreng erg gewaardeerd worden

flexibel uurrooster: we zoeken samen met jou naar een goede balans tussen werk en privé.

volledige terugbetaling van woon-werkverkeer per trein/fietsvergoeding

extra verlof vanaf 35 jaar.

Plaats tewerkstelling
ESPERO 
Middelweg 99 1130 HAREN (BRUSSEL-STAD) 
Toon op kaart

Vereiste studies

Prof. bach. Sociaal werk: Maatschappelijk werk

gelijkwaardig door ervaring.

Werkervaring

Minstens 2 jaar ervaring

Talenkennis

Frans (goed)

Contract

Vaste Job

Contract van onbepaalde duur

Deeltijds - 19 uren per week, te presteren in 3 dagen

Dagwerk

Waar en hoe solliciteren?



Interesse ? Bezorg ons dan voor 24 april 2021 je motivatiebrief en CV (mattias.bouckaert@obc-espero.org). Meer info over
onze werking vind je op www.obc-espero.be 

 

 

Via e-mail: mattias.bouckaert@obc-espero.org
Per brief
Per telefoon: 02 880 86 90
Contact: Mattias Bouckaert
 
ESPERO 
Middelweg 99, 1130 HAREN (BRUSSEL-STAD)

VDAB-vacaturenummer: 62208822

Online sinds: 2021-03-23

Deze functie staat open voor iedereen.

Niet alle vacatures zijn nagekeken door VDAB. VDAB is niet aansprakelijk voor de inhoud van de niet-nagekeken vacatures.

Heb je een opmerking over deze vacature? Meld het aan VDAB.

mailto:mattias.bouckaert@obc-espero.org
tel:02 880 86 90

