BEMIDDELINGSBURO
GAMBAS
ONDERSTEUNENDE BEGELEIDING

Vacature medewerker Ondersteunende begeleiding (m/v/x) van vzw Alba
Deeltijds contract 80% van onbepaalde duur
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
Voor de dienst Ondersteunende Begeleiding te Herent zijn we op zoek naar een medewerker ter ondersteuning
van de dagactiviteit op onze actieplek midden in de natuur van Waals Brabant te Biez en de korte
ervaringsgerichte trajecten (KET)
We vragen een dynamische collega met:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Een krachtgerichte visie op (kwetsbare) jongeren en hun context
Open geest, goede communicatieve en sociale vaardigheden
Zin voor initiatief en creativiteit
Pit en goesting om autonoom én in teamverband te werken
Inzicht in eigen functioneren en openheid voor feedback, bereidheid om te leren, te evalueren
Een bachelorsdiploma in de menswetenschappen of gelijkgesteld door persoonlijke of professionele
ervaring
Kennis van het rots/water programma of bereidheid dat te leren
Ervaring in het motiveren en enthousiasmeren van jongeren met heel uiteenlopende talenten
Bereidheid te werken vanuit Biez en Herent.
Bij voorkeur wonende in de regio Leuven
Rijbewijs B
Bewijs van goed gedrag en zeden model 2.

We bieden
o Een deeltijds contract (80%) van onbepaalde duur met verloning op Bachelor-niveau (barema MV1 in PC
319.01)
o Kans tot onmiddellijke indiensttreding
o Een enthousiast en ervaren team
o Ondersteuning bij het inwerken en realiseren van je opdracht
Uitgedaagd?
Solliciteren kan per brief of per mail. Stuur je CV en motivatiebrief naar:
Ondersteunende begeleiding
T.a.v. Marian Beyts
Brusselsesteenweg 78
3020 Herent
marian.beyts@alba.be
Schrijven kan tot en met 23 april 2018
Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd in Herent voor een individueel gesprek. De gesprekken zullen
doorgaan op 2,3 en 4 mei.
Alba werft aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine,...
Voor meer informatie kan je terecht bij Marian Beyts op het nummer 0492/15 24 49
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