BEMIDDELINGSBURO
GAMBAS
ONDERSTEUNENDE BEGELEIDING
BASCULE

Alba vzw werft aan
Contextbegeleider(m/v/x)
Standplaats Herent
Contract 100 % van bepaalde duur tot 1/7/2021

Alba is actief binnen de integrale jeugdhulp in Vlaams-Brabant en Brussel. We organiseren diverse
werkvormen: Slachtoffer-daderbemiddeling en herstelgericht groepsoverleg in het Bemiddelingsburo,
alternatieve maatregelen (leerprojecten en gemeenschapsdiensten) in Gambas, ondersteunende
begeleidingen (dagactiviteiten, staptochten, time-outs, korte ervaringsgerichte trajecten) in de Dienst
Ondersteunende Begeleiding en delictgerichte contextbegeleiding in Bascule.
Meer info via www.alba.be

Opdracht
o

o

Je begeleidt gezinnen:
 Gezinsgesprekken voeren binnen het kader van Nieuwe Autoriteit/Geweldloos Verzet
en het Good Lives model
 Verbindende groepstrajecten met ouders begeleiden
 Verbindende activiteiten tussen ouders en hun kinderen begeleiden
Je neemt actief deel aan methodiekontwikkeling, intervisie en de uitbouw van deze nieuwe
werkvorm nav de beslissing van Opgroeien rond kortverblijf in een GI binnen Bascule.

Competenties
o

Je hebt een krachtgerichte visie op (kwetsbare) jongeren en hun context

o

Je hebt een open geest en goede communicatieve en sociale vaardigheden

o

Je hebt zin voor initiatief en creativiteit

o

Je werkt graag autonoom én in teamverband

o

Je hebt een open leerhouding

o

Je hebt een goede kennis van de Franse taal

o

Je hebt ervaring in het motiveren en enthousiasmeren van gezinnen met heel uiteenlopende
talenten
Je hebt minimaal een bachelorsdiploma in de menswetenschappen of gelijkgesteld door
persoonlijke of professionele ervaring

o
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o
o
o

Je bent bereid tot avondwerk
Je hebt een rijbewijs B
Je kan een bewijs van goed gedrag en zeden model 2 voorleggen
Alba biedt jou

o

Een uitdagende job waarmee je aan de wieg staat van een nieuwe methode en dienst in een
werkveld dat nooit gaat vervelen.

o

Een fijne werkgever die staat voor de kernwaarden respect, openheid, participatie,
empowerment, verbinding en herstel.

o

Ondersteuning in het realiseren van je opdracht.

o

De nodige vorming.

o

Standplaats Herent.

o

Voor de dienstverplaatsingen bieden we verschillende mobiliteitsopties, een eigen auto is niet
nodig..

o

Verloning barema MV1 (PC 319.01), maaltijdcheques en een gunstige verlofregeling.

Uitgedaagd?
Solliciteren kan per brief of per mail. Stuur je CV en motivatiebrief naar:
T.a.v. Dagmar Sels
Brusselsesteenweg 78
3020 Herent
dagmar.sels@alba.be
Schrijven kan tot en met 23/8/2020
Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een individueel gesprek op 3/9/2020. Een tweede
gesprek vindt plaats op 4/9/2020
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 en bij Dagmar Sels
op het nummer 0492/97 07 32

