Vacature studiemeester-opvoeder 50%
Studentenhuis Salvator is een gemengde leef- en studiegemeenschap, waar 80
meerderjarige studenten kunnen verblijven. Het gebouw ligt in een rustige
omgeving, even buiten het centrum van Hasselt.
Een team van opvoeders zorgt voor begeleiding en ondersteuning in het
dagdagelijkse leven in het studentenhuis, zodat de studenten de mogelijkheid
krijgen om zich volledig op hun studie toe te leggen. De studenten kunnen steeds bij
hen terecht met hun vragen, noden en gevoeligheden.
De student staat centraal. In een ongedwongen sfeer worden de studenten
begeleid in hun groei naar volwassenheid en in de vorming van hun persoonlijkheid.
We willen dit realiseren vanuit een christelijke inspiratie. We trachten een klimaat te
scheppen waar iedereen zich goed kan voelen.
Verantwoordelijkheid en respect voor anderen zijn onze sleutelwoorden.

Functieomschrijving
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging, en wel in de richting van begeleiden van
jongeren.. dan hebben wij misschien wel DE job die je kan aanspreken.
Voor onze studenten, en onze collega’s zijn wij op zoek naar een studiemeesteropvoeder.

Takenpakket:


Als pedagoog:
Zorgen voor en opvolgen van een positief, aangepast en aangenaam
leefklimaat. De studenten begeleiden in hun groei naar volwassenheid en
verantwoordelijkheden.
Attent zijn voor “signalen” die de jongeren uitzenden, die op onderliggende
noden of problemen kunnen wijzen. Deze signalen ernstig nemen, in team
overleggen en met de betreffende student bespreken.
Op een respectvolle en positieve manier communiceren met de studenten.
Waardering uiten voor wat ze goed doen en hen helpen om te gaan met hun
tekorten.

Uitvoeren van een aantal toeziende taken, zoals het opvolgen en bijsturen
van de orde en hygiëne van zowel de gemeenschappelijke ruimtes als de
persoonlijke kamers en zelf hierin een voorbeeldfunctie vervullen.
Toezicht houden op de rust en orde in de ontspanningsruimtes en gangen.
Bijsturen indien nodig, om studenten een rustige leef- en studieomgeving te
garanderen.
Bij problemen, samen met collega’s en studenten zelf, zoeken naar concrete
en gepaste oplossingen en toezien op de uitvoering hiervan .



Als lid van het internaatsteam:
Vanuit een constructieve en collegiale houding deelnemen aan
vergaderingen en overlegmomenten, die te maken hebben met de goede
werking van het studentenhuis.
Bijdragen aan een collegiale en aangename werksfeer: oog hebben voor het
welbevinden van collega’s. Bereid zijn om mekaar te helpen, begrip en
respect tonen voor elkaars persoonlijkheid en werk.
Gezamenlijk zorg dragen voor infrastructuur en uitrusting van het
studentenhuis, oog hebben voor afvalpreventie en zuinig omspringen met
energie.
Meewerken aan een cultuur van veiligheid in het studentenhuis.



Als organisator:
Administratieve taken en toezichten correct en stipt opvolgen.
Aangepaste activiteiten organiseren en uitwerken, indien daar behoefte aan
is.
Aandacht hebben voor orde, netheid, energie en defecten melden.



Als communicator:
Relevante informatie i.v.m. het functioneren en het welbevinden van internen
op een correcte wijze communiceren aan andere betrokkenen: de
internaatbeheerder, collega’s opvoeders,..
Deze communicatie voeren in een geest van respect voor de andere en
vanuit een loyale houding t.a.v. het studentenhuis en al wie er leeft, werkt of
betrokken is.
Discreet omgaan met persoonsgebonden en gevoelige informatie.



Als permanent lerende:
Bereid zijn tot nascholing en vervolmaking van je eigen vakbekwaamheid, om
zo bij te brengen aan de deskundigheid van het team.
Kritisch en constructief staan t.o.v. het eigen handelen en dat van het team.
Constructief meedenken over het pedagogisch project/de visie van het
studentenhuis en het reglement.

Interesse tonen voor het maatschappelijk gebeuren en de jeugdcultuur als
mogelijke toegang tot de leef- en denkwereld van jongeren.

Profiel










Je bent enthousiast en gedreven met een hart voor jongvolwassenen en hun
context.
Je werkt graag in een team van beheerder en collega-opvoeders, maar kan
ook zelfstandig begeleidingstrajecten uitzetten.
Diplomavereiste: Graduaat of professionele bachelor orthopedagogie of
studiegebied onderwijs of gelijkwaardig.
Je bent flexibel in het werkschema, het vervangen van collega’s, en bereid
zijn om nachten te presteren, ook zondagavond.
Ervaring is een meerwaarde maar geen must.
Je kan goed zelfstandig werken, en hebt een groot
verantwoordelijkheidsgevoel.
Kennis excel, word.
Goede kennis Nederlands.
Je bent leergierig, nauwkeurig en communicatief.

Kortom: je hebt zin om je zelf continu te ontplooien in een aangename werksfeer.

We bieden je zeer graag aan:







Een nieuwe uitdaging, maar ook een plaats waar je plezier kan hebben in
wat je doet.
Goede ondersteuning.
Aangename en positieve werksfeer.
Mooie verloning volgens wettelijke barema’s onderwijs. Salarisschaal 158.
Mogelijkheid tot 50%. Je bouwt uren op voor TADD.
Op enkele dagen na heb je vrij in de schoolvakanties.

Solliciteren voor 31mei 2022:
Schriftelijk, een motivatiebrief en CV (met foto): Studentenhuis Salvator, t.a.v. Marjan
Schorpion, Salvatorstraat 20, 3500 Hasselt.
Of via mail: marjanschorpion@salvasthasselt.be

