CEMG vzw - Huis der Gezinnen te Anderlecht zoekt:
een fulltime (38u) agogisch medewerk(st)er
Het inloopteam Huis der Gezinnen zoekt een gemotiveerde, gedreven en enthousiaste collega om haar
werking te versterken.
We zijn een buurtgerichte organisatie die samen met kwetsbare aanstaande ouders en gezinnen met jonge
kinderen op weg gaat. Via laagdrempelige, ondersteunende activiteiten versterken we deze gezinnen in
hun traject.
Op het onthaal kunnen ouders terecht met hun opvoedingsvragen, in de groepswerkingen wisselen ze
ervaringen uit met andere ouders en komen hun kinderen in contact met leeftijdsgenootjes. Op vraag van
het gezin kan een kortdurend individueel traject gegaan worden.
De gezinnen die naar onze werking komen zijn superdivers en hebben elk een eigen, uniek levensverhaal.
Wat hen (ver)bindt is het ouderschap en een goede toekomst voor hun kinderen.
Het Huis der Gezinnen team bestaat uit 4 personeelsleden en heeft haar uitvalsbasis in Kuregem. Wil je
graag mee deel uitmaken van dit team en via groepsgericht werken het verschil maken, aarzel dan niet om
te solliciteren.
Functieomschrijving
Je staat mee in voor het onthaal, de groepsgerichte en individuele opvang en ondersteuning van ouders
met jonge kinderen. Je werkt hiervoor nauw samen met de collega’s, andere medewerkers, stagiaires en
vrijwilligers.
Groepswerkingen: je organiseert verschillende ouder – kind (tot 6 jaar) alsook thematische groepen.
Onthaal: je geeft informatie over specifieke opvoedkundige thema’s, verstrekt praktische en materiële
ondersteuning en verwijst door naar het eigen aanbod en/ of meer gespecialiseerde diensten.
Individuele ondersteuning: indien een gezin een specifieke hulpvraag heeft, ga je samen met het gezin op
zoek naar mogelijke oplossingen en start je een kortdurend traject en/ of verwijst door.
Vindplaatsgericht werken en toeleiden: je informeert nieuwe gezinnen over de werking en organiseert
activiteiten met partnerorganisaties.
Administratie: je evalueert en registreert de activiteiten, staat mee in voor de verslaggeving en het
jaarverslag.
Profiel:
 je beschikt over een diploma bachelor menswetenschappen (orthopedagogie, sociaal werk,
pedagogie van het kind, gezinswetenschappen)


je het een uitgesproken voorkeur voor groepsgericht werken en hebt ervaring of affiniteit met
opvoedings- en gezinsondersteuning



je staat open voor verschillende opvoedingspraktijken en visies



taal en cultuurgemengde groepen spreken je aan



je bent competent in het respectvol omgaan met diversiteit en maatschappelijke kwetsbaarheid



je hebt inzicht in groepsdynamische processen en kan hier gepast mee omgaan



je bent gericht op participatie van kinderen en ouders



je bezit een gastvrije houding



je kan kritisch reflecteren op je eigen handelen



je bent communicatievaardig



je bent gericht op samenwerken in team maar kan ook zelfstandig werken



je bent administratief en organisatorisch sterk



je hebt een goede kennis van de Brusselse sociale kaart (of bent bereid je in te werken)



je bezit een goede kennis van Frans, bijkomende talen zijn een troef



je kan vlot werken met PC en databeheer (tekstverwerking, Acces, Excel)

Aanbod:


contract (38u/w) van onbepaalde duur



verloning volgens barema PC 330.04, max. 5 jaar anc.



deel uitmaken van een klein dynamisch team



een gevarieerde en boeiende job, een leerrijke ervaring in de sociale sector



het Huis der Gezinnen is makkelijk bereikbaar en ligt op wandelafstand van het Zuidstation

Je kan je kandidaat stellen tot uiterlijk 9 oktober 2020 door je c.v. mét gemotiveerd schrijven op te sturen
naar onderstaand (mail)adres. Gesprekken worden voorzien in de week van 12/10.
Heb je nog vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
T.a.v. Sigrid Arents
Veeartsenstraat 20
1070 Anderlecht
www.huisdergezinnen.be

Tel.: 02/526 16 30
Gsm: 0473/83 00 10
E-mail: sigrid.arents@huisdergezinnen.be

