OTA Vlaams-Brabant en Brussel vzw werft aan
Procesbegeleider in diversiteit (100%)
Ben je geboeid door thema’s als superdiversiteit en migratie en hoe deze een rol kunnen spelen binnen de
begeleiding van jongeren en hun gezinscontext? Wil je een bijdrage leveren in het zoeken naar verbinding
tussen de hulpverlener en een gezin? Dan ben jij de collega die we zoeken bij OTA!
OTA ondersteunt en versterkt professionele hulpverleners in hun competenties en vaardigheden om op
een cultuursensitieve manier verbinding te maken met jongeren met een migratieachtergrond en hun
context. Ons doel? Hulpverlening op maat van elke jongere.
Jouw functie:
Je ondersteunt hulpverleners wanneer ze vragen hebben over de invloed van interculturele,
levensbeschouwelijke en migratiegebonden elementen. Dit doe je onder andere door:






Door de hulpverleners met raad en daad bij te staan over mogelijke interculturele,
migratiegebonden en levensbeschouwelijke invloeden op de gezinssituatie o.v.v. helpdesk,
dossierbesprekingen,...
Door samen met de hulpverleners in een hulpverleningstraject van een jongere en zijn context aan
de slag te gaan tijdens vb. een huisbezoek.
Door vlot te communiceren, zowel mondeling als schriftelijk. Je hebt hierbij aandacht voor
deontologische afspraken.
Door deel te nemen aan teamoverleg, intervisies en externe overlegmomenten.

Daarnaast krijg je de kans om op onderzoek te gaan rond de noden ivm cultuursensitieve zorg in Brussel
zodat OTA nog beter aansluiting kan vinden bij organisaties die werken in het superdiverse Brussel.
Jouw troeven:










Je bent je bewust van de verschillende referentiekaders om je heen en bent in staat om je snel in te
werken in nieuwe materie.
Je kan je inleven in de positie en opdracht van de hulpverlener enerzijds en de leefwereld van de
cliënt anderzijds, met als doel deze te verbinden.
Je hebt kennis van de werking van Integrale Jeugdhulp of doet het nodige om dit te verwerven.
Je hebt bij voorkeur relevante ervaring binnen de hulpverlening.
Je neemt flexibel taken op en zoekt creatief naar oplossingen.
Je kan helder en respectvol communiceren naar je teamleden, naar de hulpverleners en de
gezinnen.
Je hebt oog voor kwaliteit en streeft dit te allen tijde na.
Je kan zowel in team als zelfstandig werken.
Je kan werken met de pc en de gangbare computersoftware.

Functievereisten:




Minimum bachelor-diploma hoger onderwijs korte type A1 in een menswetenschappelijke richting of
gelijkgestelde ervaring.
Werkervaring in de sector (non-profit/jeugdhulp) is een pluspunt, net als een goede kennis van de
sociale kaart.
Bereidheid tot avondwerk
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Talenkennis: Nederlands (zeer goed) en Frans (goed),Kennis van andere talen is een pluspunt.
Getuigschrift goed gedrag en zeden - model 2.

Wij bieden:







Een contract (100%) van bepaalde duur (31/12/2022), met kans op verlenging.
Een verloning volgens de loonbarema's binnen PC 319.01,
Vergoeding woon-werkverkeer of een fietsvergoeding,
Extralegale voordelen onder de vorm van maaltijdcheques,
Een afwisselende en inhoudelijk uitdagende functie met veel ruimte voor initiatief
Mogelijkheid tot bijscholing en het volgen van vorming in functie van de job

Interesse?
Stuur je kandidatuur (motivatiebrief en CV) naar vacature@ota-vlaamsbrabant-brussel.be of via de post op
het adres Vooruitgangstraat 333/8 in 1030 Schaarbeek. Dit kan t.e.m. 9 mei 2021.
Indien je bijkomende vragen hebt, kan je ons contacteren op het nummer 0477/93.04.17
Meer informatie over onze organisatie vind je terug op www.ota-vlaamsbrabant-brussel.be
Voor OTA vzw zijn gelijke kansen belangrijk ongeacht afkomst, geslacht, leeftijd of handicap.
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