Vacature voor een gediplomeerd en ervaren psycholoog/orthopedagoog
(m/v) voor nazorgwerking Adoptiehuis en onderzoek adoptabiliteit van
kinderen.
Adoptiehuis is de Vlaamse dienst die bemiddelt bij binnenlandse adoptie, dit wil
zeggen voor kinderen die in België geboren zijn. Adoptiehuis is hiervoor erkend
door de Vlaamse regering en valt onder toezicht van Kind & Gezin. Het is een
pluralistische dienst met een multidisciplinair team dat de belangen van elk van
de actoren betrokken bij een binnenlandse adoptie, behartigt.
WE BEGELEIDEN ONGEWENST ZWANGERE VROUWEN en ouders die
niet zelf voor hun kinderen kunnen zorgen en overwegen afstand van hun kind
te doen, naar een verantwoorde keuze inzake de toekomst van het kind.
WE EVALUEREN DE BEMIDDELBAARHEID VAN KANDIDAATADOPTANTEN om een kind geboren in België te adopteren.
WE BEMIDDELEN INZAKE ADOPTIE, waarbij de adoptiedienst op
gemotiveerd voorstel van het interdisciplinair team een beslissing neemt tot
toewijzing van een kind aan de kandidaat-adoptant.
WE BEREIDEN KANDIDAAT-ADOPTANTEN VOOR op een eigen
verantwoorde keuze om al dan niet een kind te adopteren.
WE VERSTREKKEN NAZORG met als doel de integratie van het kind in het
gezin te stimuleren (vooral in de eerste periode na plaatsing, maar in principe
levenslang).
WE VERSTREKKEN ALGEMENE NAZORG AAN geboorteouders,
geadopteerden en adoptieouders
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Om ons team verder uit te breiden zoeken wij een master (m/v) met ervaring in
de hulpverlening, kennis van de ontwikkelingspsychologie en
ondersteuningsbehoeften van kinderen, jongeren en volwassenen.
Heb je zin en ambitie om mee te investeren in de verdere uitbouw van onze
nazorgwerking dan past deze functie misschien wel bij jou!
Welk profiel zoeken we juist?
• Je kunt de visie en missie van ons centrum onderschrijven.
• Je hebt een masterdiploma in de psychologie of orthopedagogie.
• Je hebt je professioneel ontwikkeld in de hulpverlening en hebt daarvoor
ook de nodige opleiding genoten zoals een masterdiploma psychologie,
orthopedagogie.
• Je kent de ontwikkeling van een kind, jongere en hebt zicht op
ontwikkelingsstoornissen en passende hulpverlening hiervoor.
• Je bezit de sociale, communicatieve en creatieve vaardigheden om met
kinderen, jongeren, volwassenen en groepen in gesprek te gaan.
• Je bent creatief ingesteld om met kinderen en jongeren aan de slag te
gaan, dit vertrekkende vanuit een goede luisterhouding, observatie en
noden van hen.
• Je bent vaardig in het ondersteunen van ouders in functie van hun
hulpvraag.
• Je hebt zicht op en kennis van verschillende tests met betrekking tot het
sociaal-emotioneel welzijn van een kind of jongere en kan deze ook
afnemen.
• Vanuit jouw opleiding heb je systemisch/contextueel inzicht in
loyaliteiten, balansen, hechting, … .
• Je bent vaardig in gespreksvoering om meer zicht te krijgen op het
functioneren van mensen, hun emoties en belevingen.
• Je beschikt over een goede kennis van het Engels en het Frans.
• Jouw communicatie, ook in verslaggeving, is duidelijk.
• Je bent een teamspeler die graag met anderen samenwerkt.
• Je bent bereid je professioneel steeds verder bij te scholen en dit ook te
delen met anderen.
• Je bent bereid tot avond- en weekendwerk.
We bieden een voltijds contract van onbepaalde duur, maaltijdcheques,
pensioensparen en een boeiende en uitdagende opdracht in een werkomgeving
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waar mensen centraal staan. De standplaats is Antwerpen, Osystraat 39 maar
kan ook op verplaatsing. Een vorm van telewerk is bespreekbaar.

De loonsinschaling gebeurt volgens de barema’s van het PC 319 barema L1 met
te bespreken jaren anciënniteit.
De sollicitatieprocedure bestaat uit:
- een eerste selectie op basis van brief en curriculum vitae.
- twee gesprekken en schriftelijke proef.
Planning:
- Vacature dient ingediend te worden voor zaterdag 15 juni.
- Eerste gespreksronde in de week van 24 juni en 15 juli.
- Tweede gespreksronde eind augustus, begin september.
- Start contract 1 oktober 2019.
Voor meer informatie over deze vacature kan je terecht bij:
- Iris Vandeborre (Directeur) iris.vandeborre@adoptiehuis.be of 0497.42.93.71
- Tim Van Camp (Adjunct Directeur) tim.vancamp@adoptiehuis.be of
0476.58.74.75
Ook een sollicitatie dient aan beiden gericht te worden.
Stuur je sollicitatie door naar iris.vandeborre@adoptiehuis.be en
tim.vancamp@adoptiehuis.be.
Adoptiehuis vzw
Osystraat 39/0
2060 Antwerpen
03/232.24.52

Adoptiehuis v.z.w. - Osystraat 39/0 - 2060 Antwerpen - Tel. 03/232.24.52
www.adoptiehuis.be - info@adoptiehuis.be - bank BE13 5230 8002 1439
Directeur: Iris Vandeborre

Adoptiehuis v.z.w. - Osystraat 39/0 - 2060 Antwerpen - Tel. 03/232.24.52
www.adoptiehuis.be - info@adoptiehuis.be - bank BE13 5230 8002 1439
Directeur: Iris Vandeborre

