Vacature coördinator jeugd-en gehandicaptenzorg (50%)

Situering van de vacature
Met ingang van 1 oktober 2022 is er een vacature voor coördinator jeugd- en gehandicaptenzorg.
Het gaat om een opdrachtvolume van 50% (10/20) tot 31 augustus 2023. De opdracht is een
vacante betrekking en na een positieve evaluatie, wordt deze verlengd.

Inhoud van de vacature:
Als coördinator leid je op deskundige wijze de opleiding jeugd- en gehandicaptenzorg. Je staat in
voor:
-

de dagelijkse organisatie van de opleiding
het plannen van het onderwijsaanbod
informatieverstrekking over de opleiding
het bewaken van de teamwerking onder de lesgevers
de coördinatie van de onderwijskundige professionalisering binnen de opleiding
het onderhouden van de contacten met het werkveld
het opvolgen van nieuwe tendensen in de sector
(in piekmomenten bij opstart van een semester) trajectbegeleiding van cursisten

Je doet dit vanuit een sterke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de opleiding. Je bekleedt
een leidinggevende functie waarin je de eindverantwoordelijkheid draagt.
Je werkt samen met een collega-coördinator die de trajectbegeleiding van de cursisten als focus
heeft.
Je standplaats is de campus Sint-Amandsberg van CVO Groeipunt (Edgard Tinelstraat 92, 9040
Gent).
Competenties
-

Toegankelijkheid

-

Toekomstgericht denken

-

Probleemoplossend denken

-

Bezieling

-

Overtuigingskracht
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-

Relatiebekwaamheid

-

Empathisch vermogen

-

Flexibiliteit

Specifieke vereisten
Je beschikt over een bachelor- of masterdiploma. Een bewijs van pedagogische bekwaamheid
(GPB, SLO, graduaat,…) is een pluspunt, maar geen vereiste.
De overeenkomstige salarisschaal is salarisschaal 501 (ten minste master met BPB), 302 (ten
minste bachelor met BPB), 250 (ten minste master) of 301 (ten minste bachelor). Meer info over
de bekwaamheidsbewijzen in onderwijs is terug te vinden op https://dataonderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/.
Een achtergrond binnen de zorgopleidingen en affiniteit met de zorgsector is een vereiste.
Hoe solliciteren?
Om te solliciteren, stuur je jouw CV en motivatiebrief naar inge.claeys@groeipunt.be met als
onderwerp ‘vacature coördinator jeugd-en gehandicaptenzorg’.
Uiterlijke datum van kandidaatstelling: zondag 2 oktober 2022. De sollicitatiegesprekken gaan
(onder voorbehoud) door tijdens de week van 3 oktober 2022.
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