VACATURE Trajectbegeleider De Wissel/De Shelter m/v
(snelle indiensttreding, contract van bepaalde duur, 50%)
CIG De Shelter, een afdeling van vzw De Wissel (een samenwerkingsinitiatief tussen de
vzw’s De Wissel, Amber en Monte Rosa) richt zich op jonge ouders en/of zwangere
jongeren in kwetsbare situaties en hun baby’s/kleine kinderen. De jongeren zijn bij
aanmelding jonger dan 25 jaar, verblijven in het arrondissement Leuven en hebben nood
aan steun bij het combineren van de eigen ontwikkeling als jongere met een goede start
in het ouderschap (zorg, hechting, ontwikkelingsstimulering). De focus ligt hierbij op de
noden van de baby/het jonge kind enerzijds en op de groei van de jonge ouders anderzijds.
De Shelter werkt samen met de steunfiguren en met de bestaande hulp- en
dienstverlening in de regio in het opzetten van gepaste zorg voor de gezinnen. Dit gebeurt
zoveel mogelijk in regie van de jonge ouders zelf. We gaan hierbij een volhardend
engagement aan en bieden intensieve contextbegeleiding, trajectbegeleiding en
gezinsverblijf met begeleiding. Ook delen we onze expertise op dit domein met begeleiders
in de regio.

Functieomschrijving:
De trajectbegeleider ondersteunt, inspireert en coacht de begeleiders in het vorm geven
van hun begeleidingswerk binnen de basisvisie van De Shelter en binnen de afspraken
van de toepasselijke regelgeving.
De trajectbegeleider formuleert en implementeert in samenspraak met de
afdelingsverantwoordelijke en de directie de inhoudelijke basisvisie. Hij/zij geeft een
overzicht van de lopende inhoudelijke processen en inspireert het beleid tot het nemen
van beslissingen die kwaliteitsvol begeleidingswerk en de verdere ontplooiing van de
werking mogelijk (blijven) maken.
Profiel, kennis en competenties:
• Basisopleiding: bachelor/master in menswetenschappelijke richting
• Ervaring in het omgaan met baby’s en jonge kinderen, ervaring in het werken
met jonge kwetsbare ouders
• Ervaring in begeleidingsondersteuning en contextgericht werken
• Ervaring in krachtgericht werken en vergroten van veiligheid
• Ervaring in coachen/ superviseren van medewerkers
• Actuele en praktische kennis van intersectorale sociale kaart
• Planmatige en communicatieve vaardigheden, flexibiliteit
• Voldoende kennis van het werken met computer en digitale netwerken
Gevraagd: Warme, contactvaardige persoonlijkheid, verantwoordelijkheidszin,
flexibiliteit, veerkracht en zelfreflectie.
Sollicitatieprocedure:
Gezien de nood voor vervanging, wil De Shelter snel een trajectbegeleider aanwerven
met een contract van bepaalde duur (3 maanden), 50%, verloning volgens diploma,

barema B1A of L1.
Solliciteren per mail naar sofie.vandereyken@deshelter.org , met CV en motivatiebrief vóór
15 februari 2018.
Voor meer info kan u op hetzelfde e-mailadres terecht of telefonisch 0475/24 68 62.
Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek op dinsdag 20 februari
2018, vanaf 14u, in Monte Rosa, Heidebergstraat 249, 3010 Leuven.

