BEMIDDELINGSBURO
GAMBAS
ONDERSTEUNENDE BEGELEIDING

Vacature begeleid(st)er te Brussel voor het project Weerstaan
Halftijds contract van bepaalde duur (tot 30/6/2018) met kans op verlenging
Vzw Alba is actief in het brede werkveld van de jeugdzorg Vlaams-Brabant en Brussel. We organiseren diverse
werkvormen voor jongeren en hun context: ondersteunende begeleiding (dagactiviteiten, staptochten, time outs,
korte ervaringsgerichte trajecten), alternatieve maatregelen (leerprojecten en gemeenschapsdiensten),
herstelbemiddeling en herstelgericht groepsoverleg. Meer info via www.alba.be
Het project Weerstaan van Gambas heeft volgende opdracht binnen Alba:
De organisatie en begeleiding van kind-, jongere-, klas- en groepsondersteunende activiteiten in de Brusselse
onderwijscontext (lager en secundair onderwijs) met als doel de weerbaarheid en draagkracht van kinderen,
jongeren en klas/school te versterken. Hiertoe worden beweging, spel en vechtsport samen met meditatieve en
aandachtsoefeningen ingezet.
We zijn op zoek naar een dynamische collega met
o Een krachtgerichte visie op (kwetsbare) jongeren en affiniteit met Brusselse kets van 10 tot 18 jaar
o Open geest, goede communicatieve en sociale vaardigheden en praktische kennis van Frans
o Pit en goesting om autonoom én in teamverband te werken
o Inzicht in eigen functioneren en openheid voor feedback, bereidheid om te leren, te evalueren
o
o
o
o
o
o

Een bachelorsdiploma in de menswetenschappen of gelijkgesteld door persoonlijke of professionele
ervaring
Achtergrond in gevechtsport/dans/beweging/theater/meditatie en overtuiging van het belang van
sport/beweging/reflectie
Kennis van het rots/water programma of bereidheid dat te leren
Ervaring in het motiveren en enthousiasmeren van jongeren met heel uiteenlopende talenten, in het
begeleiden van individuele jongeren én groepen
Bereidheid te werken vanuit het kantoor in Schaarbeek met verplaatsing naar diverse Brusselse
Nederlandstalige scholen en de job time te verdelen over 3 dagen met sporadisch avondwerk
Bewijs van goed gedrag en zeden model 2.

We bieden
o Een halftijds contract tot einde juni 2018, met verloning op Bachelor-niveau (barema MV1 in PC 319.01),
maaltijdcheques
o Kans tot onmiddellijke indiensttreding
o Een enthousiast en ervaren team
o Ondersteuning bij het inwerken en realiseren van je opdracht

UITGEDAAGD?
Solliciteren dient per mail te gebeuren. Stuur je CV en motivatiebrief naar:
hans.depoortere@alba.be
Schrijven kan tot en met 29/12/2017.
Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd in Schaarbeek voor een individueel gesprek op 5/1/2018 in de
namiddag.
Alba werft aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine,...
Voor meer informatie kan je terecht bij Hans Depoortere op het nummer 0498 912593.
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