Functieomschrijving:
OOOC Kompas biedt hulp aan kinderen en jongeren en hun gezin wanneer de ontwikkeling vastloopt ten gevolge van een
complex samenspel van individuele en sociale factoren.
We zoeken en stimuleren een bereidheid van alle betrokkenen om op zoek te gaan naar wat er precies aan de hand is, naar de
factoren die hierin meespelen en naar de eigen krachten die kunnen benut worden om een nieuw perspectief te brengen in de
bemoeilijkte leefsituatie.
Als contextbegeleider binnen het ambulant-mobiel-crisisteam kom je frequent aan huis. Je vindt aansluiting bij en werkt
verbindend en krachtgericht met gezinnen. Je maakt deel uit van een multidisciplinair team en levert je bijdrage binnen het
handelingsgerichte diagnostische traject. Je passie ligt in het kortdurend en intensief begeleiden van gezinnen vanuit hun
realiteit. Je voert gesprekken met belangrijke contextfiguren en jongeren op alle momenten en in diverse contexten.
Tijdens crisisbegeleidingen breng je een veranderingsproces op gang om veiligheid te installeren en verdere escalatie te
voorkomen.
Je neemt deel aan een telefonisch permanentiesysteem voor de crisisbegeleidingen.
Je beheert je eigen agenda met de nodige flexibiliteit in functie van een vlotte werking (avonduren, permanentie,…).
Profiel:
Je hebt minimaal een bachelor diploma behaald in een menswetenschappelijke richting. Je bent enthousiast en wordt
uitgedaagd door het opnemen van eigen verantwoordelijkheden en het nemen van initiatief. Je reflecteert over je eigen
functioneren en gaat een continu groeiproces aan. Je bent sterk in open communicatie en kan een systemisch perspectief
innemen. Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring, bent in het bezit van een rijbewijs B en beschikt over een wagen.
Aanbod:
We verwelkomen je in een organisatie die volop in ontwikkeling is en bieden een gevarieerde en dynamische job met
mogelijkheden tot het verder ontwikkelen van je talenten en competenties. Je werkt deeltijds (75%) in een contract van
onbepaalde duur. Het loon is conform de loonbarema’s PC 319.01. Vanaf midden november 2019 verhuist onze volledige
werking van Gellik/Lanaken naar onze nieuwbouw in Genk, Windekestraat 2.

Solliciteren:
Sollicitaties met motivatiebrief en CV worden verwacht vóór 17.09.2019, t.a.v. Miet Pellaers, Biesweg 18, 3620 Gellik of
miet.pellaers@ooockompas.be.
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 24.09.2019 in de namiddag.

