ERVAREN BRUGMEDEWERKER/BEGELEIDER – HEJMO (Leuven)
Hejmo, één van de drie Belgische projecten van SOS Kinderdorpen, is een leefgroep voor niet begeleide
minderjarige vluchtelingen in Leuven. Voor dit project zijn we op zoek naar een ervaren, gedreven
brugmedewerker/begeleider met een groot hart voor jongeren. Hejmo is een aangename werkplek in een
mooi kader op de site van de Scheut in Leuven. We zetten volop in op verbinding met de jongeren en
vormen een dynamische en diverse ploeg die niet terugschrikt voor een uitdaging, op zoek gaat naar
flexibele oplossingen en dat alles in een positief leef- en werkklimaat.
Hejmo werkt samen met verschillende partners, waaronder PASO. PASO biedt een zorgaanbod voor
gevluchte jongeren met een profiel van psychiatrische kwetsbaarheid. In nauw partnerschap met Fedasil
en het Agentschap Opgroeien werd een semi-residentieel zorgmodel ontwikkeld waarbij een
kinderpsychiatrische dagbehandeling gecombineerd wordt met avond- en weekendbegeleiding in drie
naburige leefgroepen, waarvan Hejmo er één is.
Als brugmedewerker van PASO/begeleider sta je onder de verantwoordelijkheid van de coördinator van
Hejmo en maak je deel uit van een team van acht begeleiders, een sociaal werker en een logistieke
medewerker. Binnen deze flexibele en enthousiaste groep wordt rekening gehouden met de talenten,
noden en persoonlijke groei van elke collega! Zo worden bv. uurroosters opgesteld rekening houdende met
je persoonlijke agenda.
Jouw taken als brugmedewerker:
a) Je ondersteunt de integratie van de jongeren in de nieuwe leefgroep en je speelt een centrale rol in
de opstart van een collaboratief zorgnetwerk:
o Door jongeren te motiveren om in te stappen in het behandelprogramma van Paso
o Door (transnationale) familieleden en belangrijke anderen te betrekken in de intakefase
b) Eenmaal de jongere in behandeling is bij Paso
o motiveer je de jongeren om te participeren aan het dagprogramma en ondersteun je het
behandelproces via individuele begeleiding
o ondersteun je de transfer van psychotherapeutische processen naar functioneren buiten de
therapeutische sessies (vb. aanwenden van therapeutische handvaten; opvolging van
stabilisatietechnieken in dagelijkse functioneren)
o zorg je voor permanentie en ondersteuning in dagelijkse activiteiten van het dagprogramma;
vb. begeleiden van kookactiviteit, permanentie voor jongeren die niet aan
groepstherapeutisch programma kunnen deelnemen, ondersteuning in dagelijks transport
van en naar de dagbehandeling
o neem je deel aan multidisciplinaire evolutiebesprekingen van de jongeren uit de leefgroep en
koppel je relevante informatie en handvaten terug aan je collega’s van de leefgroep
o zorg je voor een overdracht van ervaring en expertise tussen beide zorgsettings (vb., inbreng
tijdens teamvergadering van leefgroep)
o Neem je deel aan collaboratief zorgoverleg en aan maandelijks intervisie-overleg met
brugmedewerkers van andere deelnemende leefgroepen
c) In hun uitstroomtraject ondersteun je de jongeren binnen een collaboratief zorgnetwerk met focus op
toeleiding naar nieuwe verblijfplaats, maatschappelijke participatie en dagbesteding

Jouw taken als begeleider in Hejmo:





Je hebt oog en oor voor de behoeften, wensen, krachten, moeilijkheden van iedere jongere. Je volgt
hun geestelijke en lichamelijke gezondheid mee op. Je biedt steun bij het zoeken en vinden van een
zinvolle dagbesteding
Je zorgt ervoor dat de jongere weer alle ontwikkelings- en ontplooiingskansen krijgt, bv. door
ondersteuning in uitbouw van hun netwerk, aanleren van Nederlandse taal, opvolging school en
huiswerkbegeleiding, verkenning en zich eigen maken van onze cultuur, deelname aan
ervaringsgerichte activiteiten, meewerken aan individueel ontwikkelingsplan met alle betrokken
personen, etc.
Je draagt samen met je collega-begeleiders zorg voor de omgeving waarin de jongeren opgroeien

Jouw profiel:
 Je hebt een diploma orthopedagogie, (toegepaste) psychologie of eventueel sociaal werk, sociale
readaptatiewetenschappen of gelijkaardig domein
 Je hebt minstens 3 jaar ervaring met kinderen en jongeren met een psychologische kwetsbaarheid (bij
voorkeur ervaring met jonge vluchtelingen)
 Je hebt grondige kennis van de ontwikkelingspsychologie van kinderen en adolescenten,
psychiatrische ziektebeelden, gedrags- en systeemtherapeutisch werken of je bent bereid die kennis
te verwerven
 Je bent organisatorisch sterk, een goede planner
 Je kan structuur bieden met de nodige flexibiliteit
 Je bent een goede communicator, je maakt vlot en efficiënt de verbinding tussen twee werkcontexten
 Je bent stressbestendig
 Je hebt een cultuursensitieve houding en reflecteert op je eigen referentiekaders en attitude
 Je werkt vlot samen zowel binnen een multidisciplinair en divers team als met externe zorgpartners
 Je bent bereid ‘s avonds en in het weekend te werken volgens een roostersysteem, waarbij ook
rekening wordt gehouden met je persoonlijke planning
 Je beschikt over parate mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands; kennis van andere
talen is een pluspunt
 Je bent in het bezit van een attest van goed gedrag en zeden (model 2)
 Je bent in het bezit van een rijbewijs B
Kandidaten met een migratieverleden worden uitdrukkelijk opgeroepen om te solliciteren
We bieden:
 Een voltijds contract van onbepaalde duur
 Verloning volgens het barema 319.01 B2a of B1c (volgens diploma)
 Werkplaats Leuven, met verplaatsingen in Leuven en omgeving (het is dus handig als je ook in het
Leuvense woont)
 Een job op een uitdagende en warme werkplaats
 Dynamieke en diverse collega’s en jongeren in de leefgroep!
Als deze uitdaging je interesseert, stuur dan vóór 9 januari 2022 je CV en motivatiebrief naar job@soskinderdorpen.be.
Voor meer informatie, aarzel niet om contact op te nemen met Katrien Goossens, Coördinator van Hejmo,
via katrien.goossens@sos-kinderdorpen.be.
Meer informatie over SOS Kinderdorpen op www.sos-kinderdorpen.be.

