VACATURE groepswerker ADIC-ONTWENNINGSPROGRAMMA (M/V)

Algemeen
Het Antwerps Drug Interventiecentrum biedt opvang en begeleiding aan illegale druggebruikers tussen 17 en 45
jaar. In de loop der jaren hebben wij 5 afdelingen uitgebouwd, zowel ambulant als residentieel.
Momenteel zoeken wij voor het Intern Team van ons Ontwenningsprogramma een voltijdse groepswerker met
het diploma bachelor in de Orthopedagogie, in het Maatschappelijk werk of in de Verpleegkunde. Het
betreft een vervangingscontract in het kader van zwangerschapsverlof.
De hoofdopdrachten van ons programma zijn ontwenning, observatie en oriëntatie en motivering van onze
cliënten tot een vervolgbehandeling. Om deze doelstellingen te bereiken werken we met een sterk gestructureerd
residentieel groepsprogramma.
Functieomschrijving
U wordt aangesteld als groepsbegeleider. Dat houdt een waaier aan activiteiten in, gaande van werkbegeleiding
over organiseren van bewegingstherapie (relaxatie, groepsoefeningen ..) tot (mee) leiden van groepsgesprekken
en groepstherapiesessies. U begeleidt de cliënten tevens via individuele ondersteunings- en oriëntatiegesprekken.
Daarnaast doet u een deel praktisch werk, eigen aan de dagdagelijkse organisatie van een residentiële afdeling
(bestellingen, aankopen, opnameadministratie, verslaggeving..).
Aanbod
Het betreft een 90% functie ad interim in het kader van een zwangerschapsverlof.
U bent ingeschakeld in een uurrooster met aantrekkelijke uren. Het accent ligt op dagdiensten. U doet normaliter
1 avonddienst per week en 1 weekenddag per drie weken. Verlofperiodes vragen vanzelfsprekend meer
soepelheid. Sporadisch is (inslapende) nachtdienst mogelijk.
Verloning volgens IFIC-looncategorie 14 + maaltijdcheques, fietsvergoeding en terugbetaling abonnement
openbaar vervoer. Relevante anciënniteit kan meegenomen worden.
Indiensttreding vanaf 19/11/2019. Looptijd nog te bepalen.
Profielomschrijving
U werkt graag in een team en beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
U hebt interesse voor onze bewonersgroep en kan zich in hun leefwereld verplaatsen.
U beschikt over een luisterend oor en kan met het nodige geduld steun verlenen aan mensen in crisissituaties,
maar u kan tevens grenzen stellen en directief optreden tav bewoners en –groepen.
U bent stipt en punctueel en in staat om zelfstandig te werken. Hard werken schrikt u niet af.
U beschikt over een rijbewijs B.
U bent bereid zich bij te scholen.
Ervaring is niet vereist maar vormt natuurlijk een pluspunt. Vlotte schrijfkwaliteiten zijn een meerwaarde.

Indien U geïnteresseerd bent in deze werkaanbieding, schrijf dan een brief met C.V naar
Dhr. De Decker Domien via domiend@adicvzw.be
Kandidaturen mogen ingediend worden tot 17 november 2019.

