EDUCATIEF MEDEWERKER
Voltijdse betrekking (38 uur)
onbepaalde duur
Steunpunt Adoptie vzw organiseert de voorbereiding op adoptie, geeft adoptiespecifieke vorming en
bouwt mee aan een laagdrempelig nazorgaanbod.

Jouw uitdagingen zijn:
o
o
o
o
o
o

Je geeft informatiesessies aan groepen kandidaat-adoptieouders (60 personen) in Gent, Brussel
of Antwerpen.
Je bereidt kandidaat-adoptieouders in kleine groep voor op adoptie met respect voor hun
gevoeligheden.
Je boeit een geïnteresseerd publiek ((kandidaat-)adoptieouders, geadopteerden, studenten,
hulpverleners) met je vorming.
Je schrijft teksten voor intern en extern gebruik (teksten voor website, blog, pedagogische
tijdschriften, jaarverslag, kwaliteitshandboek).
Je werkt nauw samen met de 3 educatief/nazorgmedewerkers, het logistiek team, de directeur,
de partners in de sector en neemt deel aan vergaderingen.
Je geeft mee vorm aan het maatschappelijk debat rond adoptie.

Jouw troeven zijn:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Je bent minstens in het bezit van een bachelor menswetenschappen of sociale wetenschappen.
Functierelevante ervaring is een pluspunt.
Je kan een groep begeleiden en vorming geven met oog voor de groepsdynamiek.
Je hebt een vlotte pen en hanteert diverse stijlen.
Je kan omgaan met de diversiteit die adoptie met zich meebrengt.
Je bent enthousiast en hebt zin voor initiatief.
Je bent empathisch en luisterbereid. Je bent discreet en kan vertrouwelijke informatie ook op die
manier behandelen.
Je bezit verantwoordelijkheidszin en kan zelfstandig werken. Ook ben je een teamplayer en kan
je samenwerken.
Je bent bereid om af en toe ’s avonds vorming te geven. Flexibiliteit is een absolute must.
Je bezit algemene computervaardigheid en kan werken met het Officepakket.

Onze troeven zijn:
o
o
o
o
o
o

Een uitdagende job waarin jouw initiatief, kennis en projecten een verschil kunnen maken voor
de doelgroepen.
Een open en nieuwe organisatiecultuur met ruimte voor diversiteit, inspraak en vernieuwing.
Een organisatie die steeds ‘in beweging’ is in een complexe maar uitdagende context.
Opleiding en ontwikkelingsmogelijkheden
Oog voor work-life balance
Verloning volgens PC 331 B1c en extralegale voordelen.

Plaats van tewerkstelling
Steunpunt Adoptie vzw
Gordunakaai 85a
9000 Gent

Solliciteren
Steunpunt Adoptie vzw
Gordunakaai 85A
9000 Gent
inge.demol@steunpuntadoptie.be
tel 078/151 327
Voor 15 maart ’19 via mail of brief met CV en motivatiebrief naar Inge Demol

