zorGGroep Zin biedt gespecialiseerde ambulante zorg en
preventie aan volwassenen, gezinnen, ouderen, kinderen
en jongeren in de zorgregio Limburg.
Interdisciplinaire teams staan in voor specifieke
zorgmodules voor volwassenen, ouderen, kinderen,
jongeren en gezinnen met psychische, sociale en
relationele problemen, voor de behandeling van forensisch
cliënteel en voor hulpverlening aan mensen die kampen met
problematisch gebruik, misbruik en/of afhankelijkheid van
alcohol, medicatie, illegale drugs, gamen en gokken.

Stad Genk organiseert in samenwerking met zorGGroep Zin en CAW Limburg voor de periode van 1
november 2021 tot 28 februari 2022 de winterdagopvang ‘Crème Brulée’ voor kwetsbare dak- en
thuislozen met bijkomende afhankelijkheidsproblematieken uit Genk.
Voor dit huiskamerproject zoeken wij een

Groepsbegeleider (M/V/X)
voor een halftijdse functie (50%) om ons laagdrempelig zorgaanbod voor mensen met een
afhankelijkheidsproblematiek te ondersteunen.

Taakomschrijving:


Je staat samen met de vrijwilliger in voor een warm onthaal van de gasten



Je neemt de dagdagelijkse regie van de dagopvang i.s.m. met de andere partner op en zorgt
voor een goed verloop van opvang



Je hebt een ondersteunende zorgfunctie naar de verhalen van je bezoekers maar staat ook
open naar mensen die enkel die rust zoeken in hun hectische bestaan



Je bent bekend met het bestaande hulpverlenings- en welzijnsnetwerk en maakt voor de
gasten de brug naar deze organisatieandere regionale gezondheids-/welzijnsvoorzieningen



Doorverwijzen naar en samenwerken met andere voorzieningen



Je verzorgt de nodige registratie en houd het dagboek bij.



Engagement binnen het substitutieprogramma voor heroïnegebruikers

Functieprofiel:


Bachelor diploma in de menswetenschappen (maatschappelijk werk, orthopedagogie,
toegepaste psychologie, sociale/psychiatrische verpleegkunde, ergotherapie, …)



Professionele werkervaring hebben binnen de geestelijke gezondheidszorg en/of het
welzijnswerk strekt tot aanbeveling



Ervaring en affiniteit met de doelgroep hebben is een pluspunt



Vaardigheden:





Een respectvolle en open houding hebben t.a.v. de verslavingsproblematiek en
mensen met een geestelijke gezondheidsproblematiek



Kunnen omgaan met zeer verschillende mensen en culturen



Kunnen functioneren binnen een netwerk van meerdere betrokken maatschappelijke
actoren



Kunnen werken in een laagdrempelige setting



Probleemsituaties zelfstandig kunnen oplossen



Kunnen werken met de sociale kaart m.b.t. verslavingszorg, geestelijke gezondheiden welzijnszorg



Eigen werkzaamheden kunnen organiseren, plannen en systematisch aanpakken



In teamverband kunnen werken



Beroep kunnen doen op een gezonde persoonlijke draagkracht



Flexibel zijn



Communicatievaardig

Kennis:


Kennis hebben van gedragsbeïnvloedende factoren en methodologie



Kunnen werken met en in groepen



Kennis hebben van de verslavingsproblematiek en vaak bijhorende
psychopathologie/comorbiditeit

Wij bieden:


Een contract van 50% van bepaalde duur met onmiddellijke ingang tot 28 februari 2022.



Verloning volgens de geldende CAO barema’s (PC nr. 330)



Coaching en- functioneringsgesprekken



Wij staan open voor mensen die vanuit (de eigen of) een andere organisatie willen wisselleren
voor een bepaalde periode

Indiensttreding:


We streven naar een snelle indiensttreding.

Solliciteren
Wie interesse heeft in deze functie, mag zijn kandidatuur bekend maken via mail aan Veerle Pinxten
(veerle.pinxten@zorggroepzin.be).
Voor meer informatie omtrent deze vacature kan je contact opnemen met Marcel Follon (0468 128
359) of Heleen Vos (089 65 32 11).

