Ondersteuningsteam Gent zoekt:

Ondersteuner (m/v/x)
Vacature
Over ons

Ondersteuningsteam Gent is een dynamisch en multidisciplinair team. Samen ondersteunen
we scholen gepast in het omgaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het
team draagt overleg en nauwe samenwerking hoog in het vaandel en beschouwt dit als een
noodzakelijke voorwaarde om dit vernieuwende project te dragen.

Jobomschrijving
Je ondersteunt scholen voor gewoon onderwijs in het omgaan met leerlingen met specifieke
onderwijsbehoeften. Concreet bied je ondersteuning in de klas. Bijkomend voer je
coachingsgesprekken met leerkrachten en geef je individuele begeleiding waar nodig.

Wie zoeken we?
-

-

Je beschikt over één van de volgende diploma’s:
§ professionele bachelor in het onderwijs (kleuter-, lager of secundair onderwijs);
§ professionele bachelor logopedie;
§ bachelor/master kinesitherapie.
Ervaring in het buitengewoon onderwijs of in de voormalige GON- of waarborgregeling is
zeker een troef.
Expertise over type 3 of 9 is een meerwaarde.
Je staat open voor het werken met kinderen en jongeren.

Je beschikt over volgende competenties:
- Je kan planmatig en doeltreffend werken.
- Je legt en onderhoudt contacten.
- Je werkt innovatief; nieuwe uitdagingen zijn een kolfje naar je hand.
- Je bent flexibel en je stemt je gedrag en aanpak af op de situatie.
- Je werkt constructief met anderen aan een gemeenschappelijk doel en je bent loyaal
naar je collega’s toe.
- Je stelt je (eigen) methoden en aanpak in vraag en gaat op zoek naar alternatieven.
- Je kan helder en overtuigend mondeling en schriftelijk communiceren naar een individu
en naar een groep toe.
- Je kan actief luisteren, diagnosticeren, analyseren, synthetiseren en structureren.
- Je hebt een open geest, treedt diplomatisch op en reageert empathisch.
- Je reflecteert over eigen functioneren en dat van te begeleiden personen
- Je kan feedback geven, omgaan met weerstanden, omgaan met andere opinies...
- Je benadert leerkrachten vanuit een gelijkwaardige relatie

-

Samen met leerkrachten uit het gewoon onderwijs breng je in co-creatie expertise
samen.
Je handelt vanuit een oplossingsgerichte visie.

Wat bieden wij?
-

We bieden je een contract voor de duur van één schooljaar, aanstelling begin oktober
2019 t.e.m. 3 juli 2020. Maar na een goede evaluatie streven we naar een nieuwe
aanstelling.
Je standplaats zijn de kantoren van de GO! scholengroep Gent (Schoonmeersstraat 26,
Gent), gelegen op wandelafstand van station Gent Sint-Pieters.
Je wordt uitgezonden naar scholen in de groot Gentse regio.
Je wordt vergoed volgens de barema’s die gelden in het onderwijs en je volgt de
vakantieregeling voor leerkrachten in onderwijs.
Je maakt deel uit van een enthousiast en gedreven team ondersteuners.
Je krijgt een gsm en laptop voor het uitoefenen van de job.

Hoe solliciteren?
Stuur ons je motivatiebrief en CV uiterlijk op 25 september naar
sofie.ost@scholengroep.gent.
We maken een eerste selectie op basis van motivatie en CV en nodigen je dan eventueel uit
voor een gesprek begin oktober.
Heb je nog concrete vragen over de job dan kan je telefonisch contact opnemen met Sofie
Ost (0492/277471).

