Bied je graag ondersteuning aan kinderen en jongeren?
Tover je met veel plezier een glimlach op hun gezicht ?
Ga je graag op zoek naar uitdaging in je job?

INSPIRANT AARTRIJKE ZOEKT JOU
ALS OPVOEDER/OPVOEDSTER

DIT IS DÉ JOB DIE JIJ ZOEKT


Je begeleidt kinderen en jongeren met een verstandelijke
beperking, al dan niet in combinatie met autisme, ADHD of
motorische beperking.



Je creëert samen met je collega’s een warme sfeer. Je werkt
gestructureerd en handelt consequent. Zo geef je
voorspelbaarheid en veiligheid.



Je hebt oog voor het ondersteunen en stimuleren van ADL.
Je biedt hulp waar nodig, begeleidt naar zelfstandigheid waar
mogelijk.



Je stelt het kind centraal. Het zich goed kunnen voelen is
jouw prioriteit. Je stelt samen met het team pedagogische
doelstellingen voorop en werkt deze uit.



Je neemt initiatief tot activering.

Je staat er niet alleen voor! Je werkt professioneel samen met
collega’s, ouders, leerkrachten en andere diensten. Je komt terecht
in een betrokken team die er samen voor gaat.




JOUW TALENTEN










Je beschikt over een diploma in de sociale sector.
Je hebt een groot hart voor kinderen en jongeren.
Je straalt rust uit.
Je hebt een groot inlevings- en doorzettingsvermogen..
Kennis van ASS (of bereidheid tot vorming) is een pluspunt
Je draagt onze kernwaarden in jou: respect, openheid,
vertrouwen.
Je bent gedreven om mee onze visie ‘in warme zorg’ te
realiseren.

WE BIEDEN JE










Een deeltijdse of voltijdse job in een team die er alles zal
aan doen om je welkom te heten. Jobtime is
bespreekbaar
Een contract tot eind 2022, met kans op verlenging.
Opstart zo snel mogelijk of van zodra beschikbaar.
Een variabel uurrooster overdag tussen 7u en 21u;
weekends, geen nachtdiensten.
Verloning volgens PC 319.01
Vergoeding woon-werkverkeer en fietsvergoeding
Exclusieve personeelskorting op mode, elektronica,
dagjes uit ..
Een onthaalbeleid om je vlot wegwijs te maken :
onthaalbrochure, voorstelling en rondleiding, een meter
of peter die voor je klaar staat.
Zorg voor personeel: genieten van een teambuilding, oog
voor welbevinden
De kans om je talenten te ontwikkelen via een
vormingsaanbod op maat.

ONTDEK ONZE JOBS WAAR JE ÉCHT IN SCHITTERT
www.rozenweelde.be
volg Rozenweelde op facebook

INSPIRANT AARTRIJKE ZOEKT JOU
ALS OPVOEDER/OPVOEDSTER

IS HET EEN MATCH TUSSEN ONS?
Heb je interesse in deze boeiende job?
Contacteer:
personeel@rozenweelde.be
Heb je vragen of wens je meer info?
Wil je op bezoek komen of eens meedraaien?
Contacteer Nathalie Nollet (coördinator personeel) :
personeel@rozenweelde.be
050/54 27 31

INSPIRANT AARTRIJKE
biedt zorg en onderwijs aan kinderen en jongeren met een (vermoeden
van) verstandelijke beperking. Dit kan in combinatie met gedrags- en
emotionele problemen, autisme of een motorische beperking zijn. Je
kan bij ons terecht voor verblijf, dagopvang, (mobiele) begeleiding en
outreach.
Bouw je binnenkort, samen met de collega’s en ouders, mee aan
warme zorg rond het kind?

Wij worden Inspirant!

ONTDEK ONZE JOBS WAAR JE ÉCHT IN SCHITTERT
www.rozenweelde.be
volg Rozenweelde op facebook

