
Pas jij in ons plaatje? 

 

zoekt 

opvoedkundige/verpleegkundige 
kortdurende interventiegroep tieners (12-18 jaar) 

 
K-Delta maakt deel uit van het netwerk LIGANT (provinciaal netwerk kinderen en jongeren) en richt zich tot kinderen en jongeren die op 
verschillende terreinen vastgelopen zijn in hun ontwikkeling en functioneren en die hiervoor gespecialiseerde hulp nodig hebben. Het 
grootste deel van de werking omvat een (semi)-residentieel aanbod (6 tot 18 jaar). Hiervoor beschikken we over een capaciteit van 27 K, 5 
Kn en 5 Kd  verspreid over vier leefgroepen (KG (kindergroep 6-12 jaar), PG (pubergroep 12-15 jaar), AG (adolescentengroep 15-18 jaar) en 
KIT (kortdurende interventiegroep tieners 12-18 jaar) . Daarnaast hebben we ook een poliklinisch aanbod. 
 

Jobinhoud 
 
De leefgroepbegeleider binnen de kortdurende interventiegroep tieners (KIT) maakt deel uit van een interdisciplinaire 
behandelequipe en staat in voor de begeleiding en opvolging van kinderen/jongeren die worden opgenomen n.a.v. een 
crisis.  Ook met hun context en relevante netwerk(en) wordt nauw samen gewerkt.  
 
Een (niet-limitatieve) opsomming van specifieke taken 
 

• Bijdragen tot het interdisciplinair zorgproces door: 
o de dagdagelijkse coördinatie en organisatie van de zorg voor iedere jongere te verzorgen. 
o aan de hand van observaties het functioneren van de kinderen/jongeren in kaart te brengen; hun 

mogelijkheden en groeipunten exploreren, inventariseren en definiëren  
o mee te zoeken naar te bepalen behandeldoelen en hierop de opvoedkundige en therapeutische 

interventies te plannen, uit te voeren, te evalueren en bij te sturen.  

• Ondersteunen van familieleden en direct belanghebbenden zowel op K-Delta als via outreaching binnen de 
aangewezen context. 

•    Verbindend kunnen werken met alle betrokken disciplines en partners rond een casus 

•    Vertalen van de verworven kennis en nieuwe inzichten naar het team, de context en andere betrokken partners 
 

 
Profiel 
 

• Je beschikt over een diploma bachelor orthopedagogie, bachelor verpleegkunde of HBO5 verpleegkundige GGZ  

• Je hebt affiniteit met de doelgroep kinderen en jongeren en beschikt over kennis van   
                  kinderpsychiatrische problematieken 

• Ervaring in het werken met kinderen en jongeren strekt tot aanbeveling 



Pas jij in ons plaatje? 
• Je kan verbindend werken tussen de verschillende actoren, met de nodige aandacht voor participatie 

• Je bent sociaal en communicatief vaardig; je kan je visie en expertise begrijpelijk overbrengen 

• Je bent besluitvaardig en beschikt over verantwoordelijkheidszin 

• Je toont initiatief, kan analyseren en prioriteiten stellen zonder de behoeftegerichte zorg uit het oog te verliezen 

• Je bent een teamspeler 

• Je bent stressbestendig en flexibel 

• Je reflecteert kritisch over het eigen handelen, dat van het team, de jongere en de context 

• Je beschikt over een rijbewijs en eigen wagen 
 

 
Wij bieden 
 

Jobtime 0.8 FTE; onbepaalde duur 
Indiensttreding vanaf 1 september 2022 
Een dynamische werkomgeving met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden. 
 
 

Bijkomende inlichtingen 
 
Voor bijkomende inlichtingen over deze vacature kan je je wenden tot Sabine Brocatus, zorgmanager doelgroep 
kinderen/jongeren (089/509190). 
 

Interesse? 
 

Schriftelijke sollicitaties dienen via mail toe te komen voor 1 augustus 2022 ter attentie van  sollicitatie@mc-st-jozef.be.  
 

Het Medisch Centrum St.-Jozef voert een gelijke kansenbeleid in haar aanwervingen. 
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