Voor zijn recent geopende dagcentrum voor volwassenen met een ernstige graad van autisme wenst
het Franstalige La Coupole Bruxelloise de l’Autisme zijn rangen te versterken met…

Opvoeders niveau A1 en A2 (geco-statuut)
JOBOMSCHRIJVING:
U wordt betrokken in de beginfase van een baanbrekend project en maakt deel uit van een nieuwe en
dynamische ploeg.
Een specifieke vorming in de opvang van volwassen autisten is voorzien.
Taken en verantwoordelijkheden
• Opvangen van de bewoners en organiseren van aangepaste activiteiten;
• Vastleggen van doelstellingen en individuele programma’s voor de opvang van de bewoners via
methodes, educatieve strategieën en pedagogisch verantwoorde en intern overeengekomen
tools;
• Observeren en evalueren van gedragingen en competenties en voorstellen van oplossingen;
• Waken over het welzijn en de levenskwaliteit van de gehandicapte persoon.
Uurrooster: voltijds (37u/week) van maandag tot vrijdag (variabel uurrooster van 7 tot 20u).
GEZOCHT PROFIEL:
• Houder zijn van een diploma gespecialiseerd opvoeder, onderwijs van het korte type (bachelor
of graduaat) OF van een bekwaamheidscertificaat opvoeder, hoger secundair onderwijs;
• Beschikken over voldoende ervaring in de gehandicaptensector of de gespecialiseerde opvang
(van adolescenten en volwassenen), alsook ervaring met personen met autisme en/of
gedragsstoornissen;
• Een positieve, proactieve en creatieve persoonlijkheid hebben;
• Zowel op professioneel als persoonlijk vlak kunnen omgaan met probleemgedrag en deze
gedragingen kunnen kaderen in een leerproces voor de patiënten;
• Zich met enthousiasme engageren in een boeiend avontuur en meewerken aan de uitbouw van
een nieuwe ploeg.
TEWERKSTELLING ENKEL IN GECO-STATUUT (contacteer Actiris voor de voorwaarden)
HOE SOLLICITEREN?
Wenst u deel uit te maken van een dynamische ploeg en de uitdaging om mee te werken aan een
innoverend project aan te gaan? Beantwoordt uw profiel aan bovenvermelde beschrijving? Stuur dan
uw cv en motivatiebrief naar Renato Guarneri, hoofdopvoeder, enkel per e-mail naar
recrutement.coupole@gmail.com. Vermeld de functie in het onderwerp van uw e-mail.
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