Twee groepswerkers Inloopteam Zuidrand (m/v)
Deeltijds 18 uur per week – contract bepaalde duur (tot 31 december 2022)
Deeltijds 24 uur per week – contract bepaalde duur (tot 31 december 2022)
Je functie
Het inloopteam heeft als opdracht maatschappelijk kwetsbare gezinnen te ondersteunen in de
opvoeding van hun kinderen. We richten ons tot zwangere vrouwen en hun partners en tot ouders
met kinderen tot 6 jaar.
 Je organiseert oudergroepen in het Huis van het Kind.
 Je faciliteert een ontmoeting tussen gezinnen in de spel- en ontmoetingsplaats De Speelhaven.
 Samen met vrijwilligers, sta je in voor kwalitatieve opvang van kinderen die aanwezig zijn
tijdens de oudergroepen. Je neemt hierbij de rol op van pedagogische coach.
 Je bouwt constructieve samenwerkingen uit met partners In het Huis van het Kind.
 Je voert administratieve en logistiek ondersteunende taken uit.
Je profiel
 Je beschikt minimum over een bachelor in een menswetenschappelijke richting.
 Je hebt ervaring in het organiseren van opvoedingsondersteunende activiteiten.
 Je hebt ervaring in het werken met maatschappelijk kwetsbare (anderstalige) gezinnen.
 Je bent vaardig met informaticatoepassingen (MS Office).
 Je bent communicatief sterk, zowel schriftelijk als mondeling.
 Je hebt een positieve instelling ten overstaan van diversiteit.
 Je beheerst het Nederlands goed, kennis van andere talen is een groot pluspunt.
 Je bent organisatorisch sterk, kunt zelfstandig werken en bent stressbestendig.
Standplaats: stad Antwerpen.
Ons aanbod:








contract van 18 uur per week: maandag: 8 uur – dinsdag: 6 uur – vrijdag: 4 uur (voormiddag)
contract van 24 uur per week: maandag: 8 uur – dinsdag: 4 uur (voormiddag) – donderdag: 8 uur
vrijdag: 4 uur (voormiddag)
gewenste startdatum: 1 maart 2021
duurtijd: 1 maart 2021 tot 31 december 2022
organisatie: VIVA-SVV
barema B1c PC 331.

Belangstelling?

Meer informatie vind je op onze jobsite. Klik hier om te solliciteren.
Het sollicitatiegesprek vindt plaats op 10 februari 2021.
Aandacht

Om in aanmerking te komen voor de selectie bezorg je tijdig alle
documenten.
Een eerste selectie gebeurt op basis van het curriculum vitae,
het diploma en de motivatie.

Ons ziekenfonds engageert zich voor de gezondheid en het welzijn van iedereen.
Dagelijks ijveren wij voor een toegankelijke en betaalbare ziekteverzekering.
Dit doen wij onder andere met een uitgebreid kantorennetwerk, kwaliteitsvolle
diensten, een sterke thuiszorgservice, gedreven socioculturele verenigingen … en met
een ijzersterk engagement. Want …

Iedereen telt mee. Altijd.

