CAW De Kempen
WERFT AAN
voor het team: Wonen Sociale Opvang
Een hulpverlener (m/v/x)
Wie zijn wij ?
CAW De Kempen is een Centrum Algemeen Welzijnswerk. Wij helpen mensen met persoonlijke, relationele
of gezinsproblemen. Mensen die thuisloos zijn of die weinig sociale contacten hebben kunnen ook naar het
CAW komen. Wij bieden verder hulp aan mensen die dader of slachtoffer zijn van een misdrijf. Ons
hulpaanbod is heel divers en richt zich zowel naar jongeren als naar volwassenen. Het CAW werkt voor het
hele arrondissement Kempen.
Je zal werken in het team Wonen, Sociale Opvang te Turnhout.
Tewerkstellingskader: je werkt in een flexibel uurrooster, inclusief sporadisch nacht- en
weekendpermanentie voor onthaal én voor de bewoners van de sociale opvang voor dak- en thuislozen.

Taken
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Je werkt mee aan de residentiële opvang en begeleiding van verschillende soort cliëntsystemen met
of zonder kinderen. Je werkt samen een begeleidingsplan uit, je coacht de cliënt in zijn groei tot de
nodige zelfredzaamheid.
Je werkt mee aan de residentiële opvang van personen die omwille van intrafamiliaal geweld tijdelijk
of langdurig een nieuw onderkomen nodig hebben. Veiligheid en rust zijn sleutelbegrippen. Als
begeleider stel je samen met de cliënt een individueel veiligheidsplan op. Waar mogelijk faciliteer je
in samenwerking met o.a. Team IFG een constructieve dialoog tussen beide partners. Je helpt de
cliënt bij het formuleren van concrete doelstellingen en stippelt op basis daarvan een
hulpverleningstraject uit.
Doorheen het begeleidingsproces ondersteun je de cliënt op zowel emotioneel als administratief vlak
en heb je oog voor de sociale dynamiek binnen het familiesysteem en de bredere omgeving.
Je biedt psychosociale eerstelijns ondersteuning, budgetbeheer en korte nazorg
Je werkt mee aan de vlotte werking in de gehele sociale opvang zowel wat betreft het onthaal als de
uitstroom naar andere woonvormen.
Je legt contacten met verwijzers, je bouwt aan netwerken en samenwerkingsverbanden met
betrokken hulp- en dienstverlenende partners.
Je neemt deel aan het teamoverleg.
Je registreert en doet aan dossieropbouw.
Je volgt de richtlijnen van de brand-, inbraak- en agressieprocedure op.
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Kennis
•
•
•
•
•

grondige kennis van het welzijnslandschap in het arrondissement
kennis van drughulpverlening
kennis van de rechten en plichten van mensen
kennis van budgetbegeleiding
kennis en/of ervaring met IFG materie is een pluspunt

Vaardigheden
•
•
•
•
•
•

zowel zelfstandig als in team kunnen werken
kunnen hanteren van conflictsituaties
overzichtelijk kunnen werken met zin voor orde en nakomen van verantwoordelijkheden
schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid
beschikken over de nodige vaardigheden in het omgaan met dak- en thuislozen.
je kan (eventuele) conflictsituaties hanteren en bent flexibel in het omgaan met onvoorziene
omstandigheden.

Attitudes
•
•
•
•
•
•
•
•

respecteren van de bestaande visie m.b.t. menswaardigheid en werkingsprincipes
aandacht voor het welzijn van de kwetsbare medemens.
je hebt aandacht en respect voor culturele diversiteit en/of genderfluiditeit
vlot in een team kunnen werken (open en transparante communicatie)
flexibele werkhouding in een crisisomgeving.
verantwoordelijkheid nemen en proactieve instelling.
kritisch en constructief opstellen t.o.v. de werking.
bereidheid tot reflectie en zelfkritiek.

Talenkennis
Je spreekt voldoende Nederlands. Dit houdt in dat je informatie in het Nederlands kan begrijpen en
verwerken en dat je hulpvragen van cliënten vlot kan beantwoorden. Daarnaast vangt de opvang ook
frequent anderstaligen. Kennis van andere talen, waaronder Frans, Engels, Arabisch en/of Berbers is een
absoluut pluspunt.

Wat verwachten wij ?
•
•

Diploma hoger onderwijs in menswetenschappelijke richting
Ervaring in het werkveld (residentiële opvang) en kennis van de doelgroep met haar specifieke
noden strekt tot aanbeveling
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Wij bieden
Een contract van onbepaalde duur voor 60 tot 70 %.
Barema B1c PC 319.01, de brutowedde startwedde bedraagt 2.268,84 per maand voor een 100% jobtime
zonder baremieke anciënniteit.
Anciënniteit: maximum 5 jaar bij eerste in indiensttreding bij CAW De Kempen
Wij stimuleren het gebruik van fiets en/of openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen
door o.a. een fietsvergoeding.
Standplaats: Turnhout
Datum in dienst: 13 januari, 2020

Ben je geïnteresseerd ?
Surf naar: vacatures.cawdekempen.be en kies voor de vacature 'woonbegeleider sociale opvang’
Vul het formulier in voor donderdag 26 december.
Voor meer informatie kan je terecht bij:
•
•

Maja De Belder, Teamverantwoordelijke Sociale Opvang 0497 35 28 68 of via e-mail:
maja.debelder@cawdekempen.be,
Jos Bortels, directie 0478 23 95 73 of e-mail: jos.bortels@cawdekempen.be

De kandidaten worden telefonisch of via mail gecontacteerd i.v.m. de afspraak voor het sollicitatiegesprek.
De sollicitatiegesprekken zullen doorgaan op woensdag 8 januari 2020 in de namiddag in Herentals.
Op dinsdag 7 januari, van 10u -12u krijg je als voorbereiding op het gesprek een rondleiding in de
WZC Turnhout van de medewerkers.
Wil je meer weten over CAW De Kempen surf naar : www.caw.be
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