Begeleider psychiatrische thuiszorg (M/V/X)
GECO-statuut

Wij zoeken:
Voor ons project trACTor zijn we op zoek naar een begeleider voor volwassenen met een psychische
kwetsbaarheid in de thuissituatie.
Het team intervenieert “daar waar de persoon zich bevindt” en betrekt hem/haar actief bij het
behandelplan en het zorgtraject volgens de principes van de ACT-methodiek.
Een begeleiding bestaat uit psychosociale ondersteuning over verschillende levensgebieden (ADL, werk
en dagactiviteit, gezondheid, sociaal administratief, familiaal,…) met aandacht voor de uitbouw van een
netwerk rondom en met de persoon.
Dit alles in een constructieve multidisciplinaire teamwerking.
Onze verwachtingen:
Samen met je collega’s sta je in voor de ondersteuning op maat van de persoon.
Je bent dynamisch en je kan out of the box denken om zo samen te zoeken naar de juiste hulp voor
iedere persoon.
In het begeleidingstraject betrek je de persoon maximaal. Empowerend en motiverend werken is dan
ook vanzelfsprekend voor jou.
Je hebt een bachelor diploma in een (para-)medische, sociale of opvoedkundige richting.
Je hebt een sterke motivatie om te werken in de psychiatrische thuiszorg en doet dit vanuit de
rehabilitatiegedachte.
Ervaring met de doelgroep (personen met een psychische kwetsbaarheid) is een pluspunt.
Je bent ondernemend, collegiaal en flexibel.
Je werkt in Brussel; een uitstekende kennis van het Nederlands en een goede actieve kennis van het
Frans en het Engels zijn voor jou geen probleem.
Belangrijk - Je hebt een Geco-statuut.
Voorwaarden en criteria:
- Je bent gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
- Je hebt een bachelor diploma
- Je voldoet aan volgende criteria:
o Je bent ingeschreven als niet-werkzoekende bij Actiris én je hebt minstens 1 attest dat
voldoet aan de voorwaarden (zie online: Actiris.brussels - GECO).
OF
o Je bent een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze of werkzoekende met recht op
maatschappelijke integratie en je bent minstens 40 jaar oud.
OF
o Je bent werkzoekende volgens bepaalde voorwaarden (zie online).
Wij bieden:
Een hafltijds (50%) contract van onbepaalde duur vanaf 25 juli 2022.
Je werkt in een kleinschalige setting; een stimulerende werkplek waar je persoonlijk kan bijdragen aan
een specifiek project.
Een uitdagende en gevarieerde job.

Je hebt een regelmatig werkrooster met heel sporadisch weekendwerk.
Loon is volgens de IFIC-barema’s.
Je krijgt gratis openbaar vervoer en/of fietsvergoeding.
Je krijgt een pensioenspaarplan.
Indiensttreding: vanaf 25 juli 2022.
Is deze job iets voor jou?
Stuur je motivatiebrief en CV naar Veronique Vercruyssen.
Via mail: veronique.vercruyssen@psc-elsene.be of met de post: Gewijde Boomstraat 102 – 1050
Brussel.
Meer info over onze werking op www.psc-elsene.be

