Tordale is gevestigd in Torhout, Lichtervelde, Kortemark en
Koekelare en biedt ondersteuning aan mensen met een
(vermoeden van) verstandelijke beperking. Tordale heeft
bijzondere aandacht en expertise voor autisme en gedrags- en
emotionele problemen.

Kwaliteit van leven voor onze cliënten is onze missie.
Verbinding, gelijkwaardigheid, respect en groeikansen zijn onze kernwaarden.
Hiervoor kunnen we rekenen op gemotiveerde en deskundige medewerkers.

Om ons interventieteam te versterken zijn wij op zoek naar:

Interventiemedewerker m/v
Als interventiemedewerker sta je in voor een
veilige leef- en werkomgeving voor cliënten en medewerkers.
Op vraag verleen je preventief bijstand of sta je de medewerkers bij in crisissituaties.

Dit bieden wij aan
Een contract van minimum 1 jaar met grote kans op onbepaalde duur
Deeltijds contract van 32/40
Variabel uurrooster, 2 weekenddagen per maand
Datum indiensttreding: november 2022
Verloning: volgens de barema van het VAPH (PC319.01) en afhankelijk van je diploma
Extra aantrekkelijke verloning door premies voor avond-en weekendwerk
Fietsvergoeding voor duurzame mobiliteit en (volledige) tussenkomst bij een treinabonnement.
Een ruim pakket aan interne vorming als ondersteuning van je loopbaan in de organisatie.

Jouw taken en verantwoordelijkheden (functieomschrijving)
Aan de hand van het crisisontwikkelingsmodel beoordeel je moeilijke begeleidingssituaties in
functie van veiligheid van de cliënten, de groepen en hun begeleiders.
Je verleent de nodige bijstand tijdens crisissituaties, je probeert escalatie te voorkomen door
preventieve bijstand en ondersteuning van teams en begeleiding in de dagelijkse werking.
Je haalt cliënten uit gevaarlijke situaties halen door hen te kalmeren en eventueel af te zonderen.
Na een crisissituatie begeleid je hen terug naar hun woon-, werk- of leeromgeving.
Je geeft opleiding aan medewerkers in functie van efficiënt en veilig reageren in crisissituaties:


Aanleren van interventietechnieken om op een humane en veilige manier een cliënt af te
zonderen.



De visie op grensoverschrijdend gedrag en vrijheidsbeperking actief uitdragen.

Wat we verwachten bij aanwerving (competenties)
Je plaatst de vragen en de noden van de cliënt centraal.
Je communiceert op een aangepaste manier met de cliënten en hun begeleiders (luisteren,
overleggen, rapporteren).
Je haalt belangrijke info uit verbale en non-verbale communicatie, geeft aandacht en ruimte aan
gesprekspartners, gaat in op reacties en stelt waar nodig vragen.
Je functioneert adequaat onder tijdsdruk en in moeilijke omstandigheden.
Je durft ook onder moeilijke omstandigheden beslissingen nemen. Je streeft hierbij steeds naar een
kwaliteitsvol resultaat en je kan hiervoor vlot samenwerken met anderen.
Je past je vlot aan bij wijzigende situaties bij cliënten of in de organisatie van je werk.
Je blijft rustig onder moeilijke omstandigheden en straalt rust uit naar de begeleiders die je hulp
inschakelen.

Specifieke verwachtingen
Opleiding in een sociale, pedagogische, psychologische, paramedische, verpleegkundige of
artistieke richting.
Beschikken over rijbewijs B.
Basiskennis Windows, Excel, Word, Outlook.
Basiskennis interventietechnieken is een pluspunt.

Zin om in Tordale te komen werken? Zo kan je solliciteren:
Stuur je sollicitatiebrief met vacaturenummer samen met je CV vóór 16 oktober naar
vacature@tordale.be of VZW Huize Tordale, Vacature, Bruggestraat 39, 8820 Torhout of solliciteer
online op www.tordale.be/jobs.

Selectieprocedure
Zijn betrokken in de procedure: teamcoach en interventiemedewerker.
De directie neemt de beslissing in overleg met de teamcoach.
Indien geselecteerd, word je uitgenodigd voor een gesprek.

Datum vacature: 04/10/2022

Sollicitaties voor deze vacature worden door Tordale enkel gebruikt en bijgehouden in het kader van
de selectieprocedure. (GDPR-verordening van 25/05/2018)

