CAW De Kempen vzw
WERFT AAN
Voltijds medewerker
Trajectbegeleider (m/w)
voor de opdracht Justitieel Welzijnswerk
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.
In het arrondissement Turnhout bevinden zich meer dan 1/4de van de gedetineerden in Vlaamse gevangenissen,
verspreid over de gevangenissen van Turnhout, Merksplas, Wortel en Hoogstraten. Deze groep is zeer heterogeen qua
detentietitel (veroordeelden, geïnterneerden, beklaagden).
Naast teamoverleg in de welzijnscampus, Stationsstraat te Turnhout is je voornaamste werkplek de gevangenis van
Wortel.
Wat doe je?
•
•
•

Je bent de vaste contactpersoon voor gedetineerden gedurende de hele detentie.
Je werkt samen met justitie aan een zinvolle invulling van de detentie en aan de voorbereiding van de
reclassering. Hierbij werk je ook samen met andere hulp- en dienstverlenende actoren.
Je werkt mee aan duurzame oplossingen voor maatschappelijke problemen

Talenkennis
Je spreekt voldoende Nederlands. Dit houdt in dat je informatie in het Nederlands kan begrijpen en verwerken en dat je
de hulpvragen van het doelpubliek vlot kan beantwoorden.
Kennis van andere talen is een pluspunt
Wie ben je ?

•
•
•
•
•
•

Je hebt een bachelordiploma in humane wetenschappen, in een sociale richting of ervaring in het werken met
de doelgroep van het CAW.
Je kan vlot in team werken, maar bent tegelijk zelfstandig.
Je kan vlot communiceren, bemiddelen en je bent deskundig in de omgang met cliënten. Je hebt aandacht voor
het cultuursensitieve aspect hierin.
Je kan werken in een gevangeniscontext waarbij je het evenwicht kan houden tussen het samenwerken met
justitie en de eigen opdracht en identiteit.
Je kan reflecteren over jouw eigen functioneren.
Je beschikt over een rijbewijs en kan je vlot verplaatsen naar de gevangenis van Wortel.

Wat mag je verwachten

•
•
•
•

Voltijds contract van onbepaalde duur.
Verloning volgens barema B1c PC 319.01, bruto loon 2.314,19 euro zonder baremieke anciënniteit. Voor deze
vacature mag maximum 5 jaar baremieke anciënniteit meegenomen worden.
Wij stimuleren het gebruik van fiets en/of openbaar vervoer voor woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen
door o.a. een fietsvergoeding.
Datum in dienst: zo spoedig mogelijk

Ben je geïnteresseerd ?
Surf naar: http://vacatures.cawdekempen.be en vul het formulier voor “trajectbegeleider” in en dit voor 22 juni.
De selectiegesprekken gaan door op 29 juni in de namiddag. De kandidaten worden telefonisch gecontacteerd
i.v.m. de afspraak voor het sollicitatiegesprek.
Meer informatie over de functie kan je bekomen bij Nick Van de Mierop, teamverantwoordelijke, tel. 0477 87 22 31
email: nvandemierop@cawdekempen.be of bij Wim Duerloo, directeur cluster detentie en cluster gezin, 0476 89 04 16
email: wim.duerloo@cawdekempen.be
Wil je meer weten over Caw De Kempen, surf dan naar www.caw.be

