BEMIDDELINGSBURO

GAMBAS
ONDERSTEUNENDE BEGELEIDING

Vacature begeleider Gambas (m/v) Contract 100% (50% onbepaalde duur – 50%
bepaalde duur tot eind 2020 met mogelijkheid tot 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, herstelgericht groepsoverleg, positief project en
delictgerichte contextbegeleiding. Meer info via www.alba.be
Wat doet Gambas?
Als deelwerking van vzw Alba begeleiden we minderjarigen die een jeugddelict pleegden. De jeugdrechter
verwijst deze jongeren naar Gambas door voor de uitvoering van hun gemeenschapsdienst, het volgen
van een leerproject of deelname aan een Basta-project. We doen dit in de gerechtelijke arrondissementen
Leuven en Brussel.
Meer informatie vind je op www.alba.be, doorklikken naar Gambas.
Wat moet je doen?
 Je begeleidt jongeren in de uitvoering van hun gemeenschapsdienst, leerproject of Basta-project.
 Je verzorgt de administratieve taken van de begeleiding: registratie gegevens, opmaak verslagen,
dossier up to date houden …
 Je onderhoudt contacten met verwijzers en andere organisaties.
 Je neemt deel aan de wekelijkse teamvergadering.
 Je werkt hoofdzakelijk vanuit Brussel. Wanneer het nodig is spring je in bij de collega’s van Leuven.
Wat verwachten we van jou?
 Werken met jongeren is jouw ding! Interesse voor ons doelpubliek is een must.
 Je hebt professionele of persoonlijke ervaring die relevant is voor dit werk.
 Je hebt interesse in en/of weet wat over jeugddelinquentie en jeugdbescherming. Ervaring en/of
voeling hiermee is een pluspunt.
 Je beschikt over communicatieve vaardigheden, een portie gezond verstand en
relativeringsvermogen.
 Je bent in staat om zelfstandig met een jongere (en zijn gezin) aan de slag te gaan.
 Je werkt graag samen in team.
 Op maat werken van de jongeren is meer dan een slogan: je weet nieuwe, originele en creatieve
activiteiten te bedenken voor de jongeren.
 Je kan overweg met Word.

Vacature Gambas spt 2018

1

BEMIDDELINGSBURO

GAMBAS
ONDERSTEUNENDE BEGELEIDING







Je bent bereid in een flexibel uurrooster te werken met regelmatig avondwerk (occasioneel
weekendwerk).
Je leert graag bij.
Je beschikt over een rijbewijs B.
Je kan je goed in het Frans uitdrukken.
Je kan een bewijs van goed gedrag en zeden voorleggen (model 2).

Wat bieden wij jou?
 Een voltijds contract waarvan 50% onbepaalde duur en 50% bepaalde duur tot eind 2020, met kans
op verlenging.
 Kans tot onmiddellijke indiensttreding,
 Verloning op Bachelor-niveau (barema MV1 in PC 319.01)
 Je komt terecht in een enthousiast en ervaren team.
 Ondersteuning bij het inwerken en realiseren van je opdracht.
 We bieden je verschillende opleidingsmogelijkheden.
 Je kan je werk ecologisch verantwoord doen, daarvoor bieden we je:
o Woon-werkverkeer: terugbetaling van de trein of MIVB abonnement;
o dienstverplaatsingen via openbaar vervoer en/of Cambio.
CV en motivatiebrief opsturen naar:
Gambas
Tav Stefaan Viaene
Vanderlindenstraat 17
1030 Schaarbeek
Stefaan.viaene@alba.be
Schrijven kan tot en met 3 november 2019. Bij selectie word je uitgenodigd voor een individueel gesprek,
dat gaat door op vrijdag 8 november 2019. Ten laatste 5 november 2019 weet je of je erbij bent.
Alba werft aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine,...
Voor meer informatie kan je terecht op het nummer 02 219 80 80.
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