Het Roer is een dynamische en sociale organisatie en biedt dagondersteuning, woonondersteuning en
individuele begeleiding aan volwassen personen met een beperking. Daarnaast organiseert Het Roer een
buitenschoolse opvang voor kinderen vanuit het buitengewoon onderwijs.
Vanaf 1/1/2019 fusioneren Dienstencentrum Ter Engelen en Tevona. De nieuwe organisatie gaat verder onder
de naam Covida. Het Roer is een unit van Covida.
Het Roer is voor de volwassenwerking op zoek naar een:
Master in de pedagogische wetenschappen (M/V)
Optie orthopedagogiek
32 uren per week
Contract onbepaalde duur
Indiensttreding vanaf februari 2019
Je verantwoordelijkheid:
Je stuurt de zorginhoudelijke werking aan van 4 woningen en een dagcentrum.
Je coacht begeleidend personeel op zorginhoudelijk vlak en biedt waar nodig meer
geïndividualiseerde ondersteuning aan gebruikers.
Je staat mee in voor het opnamebeleid.
Je coördineert samen met collega-agogen het VTO-beleid. Je geeft vorming op verschillende
inhoudelijke domeinen.
Je staat mee in voor beleidsvoorbereidend werk op vlak van visieontwikkeling, kwaliteit, strategische
uitbouw.
Je troeven:
Je onderschrijft de opdrachtsverklaring.
Je beschikt over een diploma master in de pedagogische wetenschappen, optie orthopedagogiek.
Relevante ervaring als orthopedagoog is een grote troef
Je bent bereid beleidsmatig mee te denken over zorginhoud ifv zowel de individuele gebruiker als ifv
de organisatie.
Je bent een dynamische en enthousiaste persoonlijkheid die autonomie kan combineren met werken
in teamverband.
Je bent contact-en communicatievaardig.
Je bent flexibel ingesteld en stressbestendig.
Je kan gestructureerd werken en beschikt over de nodige PC-kennis.
Kennis van de sector gehandicaptenzorg is een pluspunt
Je beschikt over een eigen wagen

Wat kunnen we je bieden?
Contract van 32 uren onbepaalde duur
Salaris gebaseerd op het barema van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Een afwisselende job in een dynamische omgeving.
Word jij onze nieuwe medewerker?
Stuur je sollicitatiebrief met cv via mail vóór dinsdag 18 december 2018 naar: sollicitatie@terengelen.be
Voor bijkomende informatie kan u terecht bij Heidi Marchal – directeur Het Roer op het nummer 011/260927 of
via mail heidi.marchal@covida.be of via www.terengelen.be
De selectieprocedure verloopt in samenwerking met een extern selectiebureau.
De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op vrijdagvoormiddag 4 januari 2019. Voor een assessment wordt
na de gesprekken een datum afgesproken.

