VACATURE
• Psycho-pedagogisch Werker – 36u vanaf 22/03/2019
• Psycho-pedagogisch Werker – 32u vanaf 23/04/2019
Beide vacatures zijn interim-betrekkingen in het kader van bevallingsverloven.

Opdracht
•

•

De vacatures situeren zich in het trajectteam. Dit betekent dat je intensievere en
kortdurende begeleidingstrajecten opneemt, inclusief handelingsgerichte
diagnostische (HGD)-trajecten en trajecten mbt verontrusting.
Je neemt op woensdagvoormiddag deel aan teamoverleg.

Diploma en verloning
•
•

Diploma van bachelor in de toegepaste psychologie of master in de
psychologie/orthopedagogie
De verloning gebeurt op bachelor niveau, binnen de barema’s die gelden binnen
CLB/Onderwijs (barema 333)

Kennis
•
•
•
•
•

Je hebt een goed zicht op de opdrachten en de werking van CLB
Je hebt inzicht in het werken met kinderen en jongeren met bijzondere
ondersteuningsnoden thuis en op school
Je hebt inzicht in de principes van het zorgcontinuüm, handelingsgericht en
oplossingsgericht werken
Je weet wat intercultureel werken inhoudt
Je hebt zicht op de noden van en werken met kinderen en jongeren uit kansarme
milieus

Vaardigheden
•
•
•
•
•
•
•

Je kan opdrachten op een doeltreffende wijze plannen en uitvoeren
Je kan zelfstandig werken maar functioneert ook goed en graag in een groep
Je werkt kwaliteitsvol (nauwkeurig, stipt, deskundig, kritisch, evaluerend, …) en
resultaatsgericht
Je beschikt over de nodige kritische zin
Je bent vlot in communicatie, zowel schriftelijk als mondeling
Je legt gemakkelijk contact met cliënten en professionals
Je hebt de nodige digitale skills (internet, e-mail, tekstverwerking, …)
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Attitudes
•
•
•
•
•
•
•

Je bent leergierig
Je bent sociaal, je werkt graag en vlot samen met collega’s
Je bent flexibel en stressbestendig
Je bent gemotiveerd en positief ingesteld
Je bent loyaal tegenover de eigen organisatie en collegiaal tegenover de collega’s
Je blijft onder alle omstandigheden rustig en tactvol
Je bent bereid je eigen functioneren in vraag te stellen

Praktisch
De plaats van tewerkstelling is Vrij CLB regio Deinze, Kattestraat 22, 9800 Deinze. Je
moet je zelfstandig en met eigen vervoer kunnen verplaatsen. Beschikken over een
rijbewijs en een wagen is daarom aanbevolen.

Interesse?
Neem contact op met de directeur (patrick.doosterlinck@vclbdeinze.be).

Diversiteit!
Vrij CLB regio Deinze zet in op diversiteit. We geloven in alle leerlingen en zien
diversiteit als een kracht. Dat geldt eveneens voor ons team. Kwaliteiten en
interculturele competenties zijn voor ons belangrijker dan afkomst, beperking, leeftijd,
geslacht of seksuele oriëntatie. Sta je daar achter, dan moedigen we jou ten volle aan
om ons team mee te komen versterken.
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