Vacature
Trajectbegeleider (M/V)
Begeleiding en Behandeling - cluster ‘west’ (standplaats Oostende).
Situering
Covias is een samenwerkingsverband tussen 7 organisaties in de GGZ, actief in de regio Noord-WestVlaanderen. Een van de pijlers van Covias is het aanbod ‘Begeleiding en Behandeling’ waarbij
langdurende interventies op maat aangeboden worden in de thuisomgeving van de cliënt. Het doel is
het ondersteunen van personen met een ernstige psychiatrische aandoening, zodat men thuis kan
blijven wonen en zoveel als mogelijk zijn/haar rollen in de maatschappij weer op kan nemen. Cluster
west omvat de regio Oostende-Westkust, waarbij er een standplaats is te Oostende en Veurne. De
teams zijn samengesteld uit trajectbegeleiders met verschillende disciplinaire achtergrond. Covias
werkt vanuit een integrale en herstelgerichte benadering.
Jouw functie
Als trajectbegeleider sta je in voor de begeleiding van de cliënt en zijn context. Je maakt gebruik van
de krachten van de cliënt en die van de omgeving. Je draagt bij tot een adequate opvang en
organisatie van zorg in de thuisomgeving.
Jouw profiel
 Je beschikt over een bachelordiploma in de menswetenschappen of bent gegradueerd
psychiatrisch verpleegkundige;
 Je bent dynamisch en creatief in het begeleiden en ondersteunen van cliënten en hun
naastbetrokkenen;
 Je neemt verantwoordelijkheid en initiatief in een open en evoluerende werkcontext;
 Je bent vertrouwd met het rehabilitatie- en herstelgericht denken en handelt vanuit een
eclectische benadering met betrekking tot de diverse stromingen in de GGZ;
 Je bent coachend ingesteld en hanteert een begeleiding die gestoeld is op een mens- en
herstelgerichte zorg op maat;
 Je hebt affiniteit of bijkomende ervaring met verschillende pathologieën;
 Je hebt kennis van de sociale kaart, de organisatie van de lokale geestelijke gezondheidszorg
en de reguliere eerstelijnsvoorzieningen;
 Je hebt belangstelling voor het werken vanuit een mobiele context;
 Je hebt empathische vaardigheden en hanteert een emancipatorische benadering;
 Je koppelt professionaliteit aan authenticiteit en durft eigen handelen kritisch te bekijken;
 Je bent communicatief sterk en werkt graag in teamverband. Bij de uitvoering van het veldwerk
ga je zelfstandig tewerk;
 Je bent in het bezit van een rijbewijs B en eigen wagen, en bent bereid deze te gebruiken in
functie van dienstverplaatsingen;
 Je bent bereid tot (beperkt) avond- en weekendwerk.
Ons aanbod


Een afwisselende en boeiende job met ruimte voor verantwoordelijkheid en initiatief;








Een ontwikkelingsgerichte en innovatieve werkomgeving met ruimte voor feedback en coaching;
Je werkplek situeert zich hoofdzakelijk in de regio Oostende;
Een deeltijdse tewerkstelling van 84 % (32 uren) met standplaats te Oostende;
Een contract bepaalde duur, met perspectief op vaste betrekking;
Verloning conform IF-IC en de arbeidsvoorwaarden van de werkgever die partner is in Covias;
Vermoedelijke datum van indiensttreding: 1 oktober2019.

Interesse?
Stuur uw sollicitatiebrief en CV (ref.: trajectbegeleider cluster west) vóór 15/09/2019 t.a.v. Steven
Ingelbrecht, directeur, Hoefijzerlaan 40, 8000 Brugge of per e-mail naar solliciteren@covias.be .
Voor vragen of informatie over de vacature kan je terecht bij Steven Ingelbrecht, directeur Covias (0477
07 36 00) of Greet Verhellen, teamverantwoordelijke cluster west (0485 47 34 01).

