BEMIDDELINGSBURO
GAMBAS
ONDERSTEUNENDE BEGELEIDING

Vacature begeleider Try-Out (m/v) vzw Alba
Vzw Alba is actief in het brede werkveld van de jeugdzorg Vlaams-Brabant en Brussel. We organiseren
diverse werkvormen voor jongeren en hun context: herstelbemiddeling en herstelgericht groepsoverleg,
alternatieve maatregelen (leerprojecten en gemeenschapsdiensten), en ondersteunende begeleiding
(dagactiviteiten, staptochten, time outs, korte ervaringsgericht trajecten, bemiddeling).
Ter versterking van de dienst Ondersteunende Begeleiding zijn we op zoek naar een medewerker voor
Try-Out.
Try-Out is een initiatief voor jongeren die tijdelijk geen schools/opleidingsperspectief hebben en
overdag op onze actieplekken in Brussel en Vilvoorde (Houtem) terecht kunnen. We zoeken samen met
de jongeren wat hen boeit en motiveert. Vanuit de krachten van de jongeren proberen we hen terug
verbinding te laten maken met zichzelf en hun omgeving. Opgedane ervaringen kunnen jongeren tot
andere perspectieven brengen.
Wat zijn je taken?
-

Jouw hoofdtaak is de organisatie, ondersteuning en begeleiding van dagactiviteiten voor en mét
jongeren (individueel/in groep).

-

Je neemt samen met je collega een trekkende rol op in de verdere uitbouw van de
dagactiviteitenplekken in Brussel en Vilvoorde (Houtem).
Je staat per traject in voor de intake, opstart en afronding.

-

Je doet na aanmelding verkennende gesprekken waarbij vragen/verwachtingen van de
verschillende partijen op elkaar afgestemd worden.

-

Je overlegt en werkt samen met verwijzers en organisaties in de jeugdzorg, de ouders en context
van de jongere.
Je neemt actief deel aan permanentie, dagelijkse taken, teamoverleg.
Je rapporteert, maakt verslagen en registreert punctueel de begeleidingsactiviteiten.
Je levert je bijdrage in (andere) administratieve en logistieke taken.
Je werkt mee aan de uitbouw van een netwerk in Brussel en Vilvoorde.

-

Wij vragen…
Een dynamische collega met:
-

Pit en goesting om zich te smijten in een uitdagende job in volle ontwikkeling.
Zin voor initiatief en creativiteit om dagactiviteiten vorm te geven.
Een empowerende visie op (kwetsbare) jongeren en hun context.
Goede kennis van de sociale kaart te Brussel en Vilvoorde.

-

Een diploma professionele bachelor in menswetenschappen of relevante ervaring in het werken
met jongeren.

-

Goede communicatieve en sociale vaardigheden met vlotte kennis van Frans.
Inzicht in eigen functioneren en openheid voor feedback.
Voldoende flexibiliteit en autonomie.
Bewijs van goed gedrag en zeden model 2.

Wie heeft een streepje voor? Diegenen met:
-

Goesting om te ‘doen’;
Een hart voor jongeren;
Zin om te netwerken met andere organisaties.

Wat bieden we jou?
We bieden:
-

Een contract onbepaalde duur van 75%, met verloning als maatschappelijk assistent MV 1
PC319. Onmiddellijke indiensttreding.
Een geëngageerde en boeiende werksfeer met een werkstek in Brussel.
De kans om een innovatief en zinvol project mee uit te bouwen.

UITGEDAAGD?
Stuur dan je CV met motivatiebrief via e-mail naar try-out@alba.be voor 18 december 2017. We
nodigen de weerhouden kandidaten uit voor een gesprek op 22 december 2017.

