CAR ’t Veld te Aartrijke is een Centrum voor Ambulante
Revalidatie en maakt, samen met CAR Elora te
Nieuwpoort, deel uit van CAR Houtland – Westkust VZW.
Het centrum bevindt zich binnen de tweedelijnszorg en
staat in voor de multidisciplinaire diagnostiek en
behandeling van zowel peuters, kleuters als lagere schoolkinderen, met
autismespectrumstoornissen, ADHD, complexe taal-, spraak- en leerstoornissen, en met een
ernstige ontwikkelingsachterstand. De personeelsequipe in Aartrijke bestaat uit 50 medewerkers,
waaronder een kinderpsychiater, een kinderarts, psychologen, orthopedagoge, logopedisten,
ergotherapeuten, kinesitherapeuten, psychologisch assistenten en opvoedsters.

KOM JIJ ONZE SOCIALE DIENST VERSTERKEN?
Momenteel hebben we een openstaande deeltijdse betrekking vanaf 1 juli 2022 voor
Bachelor in sociaal werk
Jouw functie
Binnen het CAR ben je het aanspreekpunt voor de zorggebruiker en in het bijzonder zijn netwerk tijdens
de gehele therapeutische fase. Je maakt de ouders wegwijs in de praktische werking van het centrum en
informeert en begeleidt hen waar nodig over eventuele tegemoetkomingen en andere instanties. Je biedt
een luisterend oor bij vragen en problemen en zoekt samen met de ouders en het team naar passende
oplossingen. Hierbij werk je nauw samen met interne en externe partners en sta je in voor de nodige
dossiervorming. Bij interesse is er ook mogelijkheid om meer met de zorggebruiker zelf aan de slag te
gaan onder de vorm van het geven van sociale vaardigheidstrainingen en oudertrainingen.
Jouw profiel
Je bent een geboren netwerker en teamspeler die geniet van samenwerken, maar evengoed zelfstandig
kan werken. Je bent communicatief ingesteld en hebt affiniteit met onze doelgroep. Administratief werk
schrikt jou niet af en je hebt enige kennis van de sociale kaart. Je bent stressbestendig en flexibel. Je
staat open voor de inbreng van de andere teamleden en bent bereid om jezelf permanent bij te scholen.
Heb je ervaring in de sector en kennis van de procedure tot zorgtoeslag, dan zijn dit zeker extra troeven.
Ons aanbod
Je komt terecht in een enthousiast multidisciplinair zorgteam en krijgt de kans om samen met je collega
maatschappelijk assistent de sociale dienst verder uit te werken. Wij bieden je een contract van 19u/week
voor bepaalde duur van 1 juli 2022 tot 30 juni 2023, met daarna mogelijks een contract voor onbepaalde
duur in een dynamische organisatie. Een boeiende rol met een gevarieerd takenpakket, ruime
verantwoordelijkheden en een verloning volgens IFIC barema (PC330) – functiecode 5074 (functietitel
medewerker sociale dienst - revalidatie) – looncategorie 14. Extralegale voordelen in de vorm van
maaltijdcheques
Interesse?
Stuur je gemotiveerde kandidatuur en CV vóór 1 juni 2022 naar Leen Cautereels, directeur:
leen.cautereels@tveld.be Bijkomende inlichtingen kan je ook telefonisch bekomen via nr.050/25.00.90.

