
We zijn op
zoek naar jou.

Gezinsbegeleider

We zijn op zoek naar een gezinsbegeleider in Het Open Poortje Schilde. Voel jij je
geroepen om met gezinnen aan de slag te gaan met hun opvoedingsvragen? Wil je
samen met hen op zoek naar hun zorgen, hun krachten en wat er anders kan? Wil je hier
je schouders onder zetten samen met ouders, kinderen en hun netwerk? Heb je
bovendien ook kennis van ‘Signs of Safety’? Contacteer ons!

Binnen Het Open Poortje vertrekken we vanuit de basisvisie van verbondenheid. 
We werken belevingsgericht en proberen het welbevinden en betrokkenheid van ouders en kinderen in begeleiding
in kaart te brengen en te verhogen indien nodig, aansluitend op hun competenties. Vanuit deze visie handelen we
volgens een oprechte en gelijkwaardige samenwerking en hanteren we een open en constructieve basishouding.
We begeleiden gezinnen (met kinderen van 0 – 12 jaar) aan huis die vragen hebben rond opvoeden. We gaan met
de gezinnen op zoek naar hun zorgen en krachten en formuleren samen doelstellingen waar we gedurende de
begeleiding mee aan de slag gaan. Samen met ouders gaan we op zoek naar helpende strategieën, we nemen de
opvoeding nooit over. 

Het Open Poortje VZW - Puttenhoflaan 25, 2970 Schilde - www.hetopenpoortje.be

Voltijds vervangingscontract (38u) voor een langdurig afwezige collega.
Uurrooster in overleg verdeeld over 5 dagen.
Wekelijkse teamvergadering op dinsdag voormiddag en 1 permanentie moment per week (4u).
Vermoedelijke startdatum: 17/04/2023
Voor meer info of vragen kan je terecht bij Veerle Van Looveren: 0493/27.23.29.
Solliciteren kan t.e.m. 22/03/23. 
Stuur jouw CV en motivatiebrief naar veerle@hetopenpoortje.be.

pr
ak

tisch

Je bent in het bezit van een professionele bachelor in een relevante studierichting voor de job van gezinsbegeleider;
Je bent bereid om ook 's avonds te werken (geen weekendwerk);
Je kan goed omgaan met stresssituaties en stelt je flexibel op;
Je bent in het bezit van een eigen wagen, een rijbewijs B en hebt een blanco strafregister.

Wat is voor ons belangrijk?

Een betrokken en warm team van collega’s die zorgen voor hun gezinnen en voor elkaar;
Vanaf het begin een goede begeleiding en opvolging; 
Een werkplek in Het Open Poortje (Puttenhoflaan 25 in Schilde), maar thuiswerk is mogelijk;
Een laptop en werk-gsm;
Een loon volgens de geldende barema’s van PC 319.01, een loonsimulatie kan op voorhand bekomen worden;
Relevante werkervaring kan meegenomen worden om het brutoloon te verhogen;
Een broodmaaltijd op het werk;
Fietsvergoeding woon-werk verkeer aan €0,27 per kilometer. 

Wat bieden wij?


