“Ik kijk naar wat
collega’s doen en
neem van ieder een
stukje mee om zelf
te kunnen blijven
groeien.”
Inne

Ave Regina zoekt
Psycholoog/orthopedagoog
(80%/onbepaalde duur)

Ave Regina is in Oost-Brabant actief aan de slag met kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen
met gedrags- en emotionele problemen, een licht, matig tot zwaar verstandelijke beperking. Zij kunnen
ofwel bij ons wonen, werken in ateliers, naar de voor- of naschoolse opvang komen en/of zich thuis laten
begeleiden. Bij dit alles spelen we in op wat ze zelf kunnen en gaan we, samen met hen, op zoek naar een
geschikte oplossing.
Voor onze werking met de jongeren zijn we op zoek naar een psycholoog/orthopedagoog.
Als psycholoog/orthopedagoog maak je, samen met je 5 collega’s, deel uit van de psycho-pedagogische
dienst en heb je verschillende taken:
• teams ondersteunen en zorgen voor verbinding tussen teamleden onderling en tussen team en de
organisatie;
• bijdragen aan de ontwikkeling en de implementatie van het zorgbeleid in de organisatie;
• actief deelnemen aan samenwerkingsverbanden met diensten en hulpverleningsorganisaties;
• trajecten voor kinderen en hun gezin uitzetten, opvolgen en begeleiden in nauwe samenwerking met
het multidisciplinair team;
• meewerken binnen het permanentiesysteem van de voorziening.
Jij hebt een masterdiploma in de humane wetenschappen en een rijbewijs B? Je hebt affiniteit met onze
kinderen en jongeren? Je denkt out-of-the-box en bent steeds op zoek naar vernieuwing? Je bent sterk in
verslaggeving? Je bent gericht op samenwerking?

Dan bezorg je ons best vandaag nog je motivatiebrief en CV via jobs@averegina.be (onderwerp van je
mail: JZ psycholoog/orthopedagoog 2022 07 08). Doe het ten laatste 8 juli. De gesprekken gaan door in de
week van 18 juli.
Ben jij voor ons de ideale kandidaat?
Dan bieden wij je een contract van 80% onbepaalde duur in een ambitieuze organisatie volop in
verandering, met een verloning volgens het wettelijk barema van de sector (PC319.01), een
fietsvergoeding, arbeidsduurverminderingsdagen volgens leeftijd, een dertiende maand en
personeelskorting bij meerdere handelszaken via Samenaankoop.

