Vacature

Project voor Leerlingen in Eigen Kracht
zoekt een JONGEREN-/CONTEXTBEGELEIDER

Werk jij graag met een uitdagende groep jongeren? Help je hen
graag mee veerkrachtig in het leven te staan?
Solliciteer nu als jongeren-/contextbegeleider bij P.L.E.K!, een
nieuw schoolintern project voor leerlingen uit het secundair
onderwijs.
P.L.E.K! zoekt talent om leerlingen een Pauze aan te bieden,
samen met hen een veerkrachtversterkend Proces te doorlopen
om hen zo opnieuw Perspectief te bieden in hun schools traject.

Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen
werkt en bouwt in heel Vlaanderen
met jongeren aan hun ontwikkeling
en welzijn. Onze aanpak wordt
gekenmerkt door dialoog en
wederzijds respect en richt zich tot
maatschappelijk kwetsbare en
gekwetste jongeren en de mensen
die hen omringen.

Als jongeren-/contextbegeleider begeleid jij de leerling door een
combinatie van gesprek en creatieve, ervaringsgerichte
methodieken. Je stimuleert zelfreflectie en betrekt de context van de
leerling om perspectief-verruimend te werken in het schools traject.
Je hebt een diploma met pedagogische of sociale oriëntatie of
gelijkwaardig door relevante ervaring in de sector.

WIJ

vzw Jeugdhulp Don Bosco
Vlaanderen organiseert zo met haar
400 werknemers over heel
Vlaanderen een divers hulpaanbod
voor honderden kinderen en
jongeren, waaronder een
verscheidenheid aan school
ondersteunende projecten.
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JIJ

Ruimdenkend bent en uitdagingen als kansen ziet
Diversiteit als een verrijking ervaart en streeft naar verbinding
Geboeid bent door kracht- en herstelgericht werken
Inspirerende (groeps)trajecten kan uitstippelen
De juiste vragen kan stellen die tot nieuwe inzichten leiden
Ijvert voor constructief overleg en efficiënte verslaggeving
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CONTACT

BIEDEN

JOU

Inspirerende coaching op maat zodat jij je kennis en vaardigheden
voort kan ontwikkelen in een enthousiast en dynamisch team, een
locatie voor jongeren die jij mee vorm kan geven en die vlot
bereikbaar is met het openbaar vervoer, gezelligheid aan de
koffiemachine en bovenal bergen hoop voor de Brusselse jeugd.

Tewerstelling op de Campus
van Don Bosco Brussel

welwijzer@jeugdhulpdonbosco.be

een contract van onbepaalde duur, jobtime 80%
Verloning volgens de barema’s PC 319.01 –vergoeding

+32 491 99 44 81
Elke Dannau
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