Maatschappelijk werker (m/v/x)
Psychopedagogisch werkers (m/v/x)
Sedert 1938 pionieren wij met leerlingenbegeleiding in Eeklo. Voortbouwend op deze innovatieve
traditie, groeiden we uit tot een dynamisch en slagkrachtig centrum voor leerlingenbegeleiding in en
voor het Meetjesland.
Met 35 CLB-medewerkers helpen wij mee aan de leerlingenbegeleiding van 12 500 kinderen en
jongeren. Zij zijn leerling van 36 basisscholen en 9 secundaire scholen in het Meetjesland.
We hebben voor het leerlinggebonden CLB-werk volgende vacatures.
1. Een vacature van 29u maatschappelijk of psycho-pedagogisch werk (80% - 36u week)
2. Een vacature voor 18u psycho-pedagogisch werk (50% - 36u week)
Aanstelling vanaf 7 januari 2019 tot eind januari. Met kans op verlenging en uitbreiding van
tewerkstelling.

Opdracht
•

•
•

•

Voor vacature 1, word je CLB-contactpersoon voor een groep jongeren en hun scholen van
gewoon secundair en buitengewoon onderwijs. Daarnaast neem je ook intensievere en
kortdurende begeleidingstrajecten op.
Voor vacature 2, neem je intensievere begeleidingstrajecten op.
Je voert alle taken uit die eigen zijn aan het ambt: onthaal van zorgvragen, vraagverheldering,
diagnose, informatieverstrekking, schoolondersteuning, kortlopende begeleidingen,
doorverwijzing, administratieve taken, … .
Je neemt deel aan teamoverleg.

Diploma en verloning
•
•

Voor een aanstelling als maatschappelijk werker: maatschappelijk werk (bachelor/master)
Voor een aanstelling als psycho-pedagogisch werker: psycholoog(bachelor/master),
orthopedagoog (master)

De verloning gebeurt op bachelor niveau, binnen de barema’s die gelden binnen CLB/Onderwijs
(barema 333)

Kennis
•
•

Je hebt een goed totaalinzicht in de opdrachten en werking van de CLB;
Je beschikt over inzicht in het werken met kinderen en jongeren met bijzondere
ondersteuningsnoden thuis en op school.

•
•
•

Je hebt kwalificaties gericht op het kortdurend begeleiden van kinderen en jongeren en hun
context.
Je hebt inzicht in de principes van het zorgcontinuüm, handelingsgericht werken,
oplossingsgericht werken.
Je hebt inzicht in het intercultureel werken en het werken met kinderen en jongeren (en hun
context) uit de kansarmoede.

Vaardigheden
•
•
•
•
•
•
•
•

Je kan zelfstandig werken maar functioneert ook goed en graag in een groep;
Je beschikt over de nodige kritische zin;
Je bent in staat om vergaderingen voor te zitten en in goede banen te leiden;
Je bent vlot in communicatie, zowel schriftelijk als mondeling;
je legt gemakkelijk contact met cliënten en professionals;
Je beschikt over de nodige organisatorische vaardigheden;
Je springt vlot om met internet en e-mail en met tekstverwerking en powerpoint.
Je kan werken met een doelgroep van kinderen of jongeren met ondersteuningsbehoeften voor:
o Familiale en sociale moeilijkheden;
o Moeizame leerontwikkeling omwille van cognitieve beperkingen;
o Problematisch externaliserend en internaliserend gedrag;
o Fysieke beperkingen.
Deze vaardigheden heb je verworven in settings zoals b.v. T3 BuO, T2 BuO. Ook ervaringen
met jongeren uit een meer technische of beroepsrichting, zullen je goed van pas komen.

Attitudes
•
•
•
•
•
•

Je bent een enthousiaste teamspeler en je kan goed omgaan met directe communicatie en
kritische feedback (van cliënten, van collega’s in het CLB, op school, …) ;
Je bent leergierig en bent bereid je via vorming en zelfstudie verder te verdiepen in jouw
verantwoordelijkheidsgebied;
Je bent sociaal, je werkt graag en vlot samen met collega’s;
Je bent flexibel en stressbestendig;
Je hebt een positieve ingesteldheid en je staat open voor vernieuwing.
Je staat open voor cliënten en collega’s uit een andere socio-culturele context dan de jouwe.

Praktisch
•

•

De plaats van tewerkstelling is Vrij CLB Meetjesland, Visstraat 14 te 9900 Eeklo. Je moet je
zelfstandig en met eigen vervoer kunnen verplaatsen naar onze scholen, naar huisbezoek, naar
vergaderingen die buiten Eeklo plaats vinden. Beschikken over een rijbewijs en een wagen is
daarom aanbevolen.
Bijkomende inlichtingen over de jobinhoud en werkomstandigheden kan je krijgen bij Tom
Walgraeve, directeur (09 376 70 50 of tom.walgraeve@vclbmeetjesland.be ).
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Interesse?
Stuur dan je sollicitatiebrief met gedetailleerd curriculum vitae zo snel mogelijk aan
stefanie.verduyn@vclbmeetjesland.be . Je kan ook bij haar terecht met je vragen e.d.
Je beschikt over een positieve referentie. Dit hoeft niet een document te zijn. Contactgegevens van
b.v. een leidinggevende van een vorige werkgever volstaan. Je vermeldt deze in het CV.
Het sollicitatiegesprek zal doorgaan of de eerste week na de kerstvakantie. Vermeld duidelijk voor
welke functie je solliciteert.

Diversiteit!
Vrij CLB Meetjesland 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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