Wil optimaal beantwoorden aan de individuele zorgvraag van mensen met een verstandelijke beperking.
In elke job streven medewerkers steeds naar een betere kwaliteit van werken, nemen hun
verantwoordelijkheid op en zijn ruim verbonden met de totale werking. Steeds bereid tot
samenwerken en handelend vanuit een respectvolle houding.

Vacature diensthoofd orthopedagoog (m/v)
Vacaturenummer: 2018-001 ( intern en extern)
Als diensthoofd :


Neem je de nodige initiatieven om de werking van de dienst vlot te laten verlopen





Zorg je voor administratieve opvolging van de dienst (verlofplanning, Uurrooster,…)
Ondersteun en coach je je collega’s orthopedagogen
Geef je vorm aan de inhoudelijke werking en organisatie van Blijdorp



Stuur je je team aan en bevorder je de teamwerking



Beschik je over een ruime kennis over verschillende visies en denkkaders

Als








orthopedagoog :
Streef je naar individuele zorg op maat op alle levensdomeinen
Ken je theoretische kaders, past deze toe in praktijk en schoolt medewerkers hierin bij
Begeleid je het proces van het opstellen, opvolgen en evalueren van het handelingsplan
Coach je begeleiders en andere teamleden in het ondersteunen van mensen met een beperking
Bewaak je de multidisciplinaire werking binnen het team
Zorg je voor vlotte samenwerking met en ondersteuning van ouders en familie van de gebruikers
Ben je respectvol in de omgang met mensen met een verstandelijke en /of meervoudige beperking



Bouw je mee aan de visie en het totale (ped)agogische klimaat binnen Blijdorp, en je ondersteunt
de medewerkers in het realiseren hiervan.



Ben je positief ingesteld en bereid je ruim te engageren



Ben je sociaal vaardig en flexibel.

Je beschikt over
Diploma Master in de orthopedagogie
Minstens 5 jaar ervaring ,waarbij minstens 3 jaar als orthopedagoog
Rijbewijs B en wagen.
Wij bieden:
Contract: minimum 35/40
Betaling: volgens barema Vlaams Agentschap
Hospitalisatieverzekering en speelpleinwerking voor je kinderen gedurende juli/augustus
Interesse ?
Stuur je sollicitatie met curriculum vitae ten laatste op 12/11/2018 naar
Blijdorp, tav Anja Colman, Baleunisstraat 72, Dendermonde of via mail Anja.Colman@Blijdorp.be
Meer info :
Bel naar Katleen Van Hoey, zorgdirecteur (052/399990)

