ZOEKT

M/V

ANIMATOR

ONZE VERENIGING

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Binnen de humanitaire hulp die de Orde van Malta in de wereld organiseert en
behartigt, zijn de hygiënecentra ‘De Fontein’ vandaag een echte referentie in onze
samenleving voor de opvang van mensen in nood aan basiszorg en basishygiëne.
De ‘Fontein Gent’, die men aantreft in het hart van de Bloemekenswijk, ontvangt
dagelijks een twintigtal dak- en thuislozen die leven in extreme onzekerheid of
nood hebben aan begeleiding.
De basiswaarden waarvoor de Fontein staat zijn het teruggeven van eigenwaarde
en het opnieuw aanknopen van nieuwe bemoedigende sociale contacten.
Hiervoor biedt de Fontein de mogelijkheid aan al haar bezoekers om zich te
douchen, kleding te laten wassen, haarverzorging en medische basiszorg, met
aandacht voor het luisterend oor en waardigheid.
Op woensdagnamiddag verwelkomt ‘De Fontein-junior’ vrouwen en kinderen,
zowel de kleuters als de jonge pubers. Door deelname aan pedagogische
spelletjes en activiteiten en een vieruurtje wordt integratie ondersteund, het
bewustzijn van de leerplicht bevorderd en de Nederlandse taal geoefend.
Onze opvang en dienstverlening is gratis en zonder enige verplichting. Wij
garanderen anonimiteit en volledige discretie.
Als eerstelijnszorg werken we nauw samen met andere diensten en instellingen
voor daklozenzorg, gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg en integratie.
facebook.com/fonteingent/ en facebook.com/ordredemalte belgique/
www.ordredemaltebelgique.org/nl

Als medeverantwoordelijke van ‘De Fontein Gent’, ben je de rechterhand van de
hoofdverantwoordelijke en werk je ondersteunend voor de vrijwilligers die mekaar
afwisselen om dit project van dagopvang te realiseren.
Je bent de steunpilaar van ‘De Fontein-Junior”:
Je coördineert de opvang van de kinderen tijdens hun aanwezigheid in de
pedagogische ruimte. Je animeert en je zorgt voor gevarieerde activiteiten in
samenwerking met de vrijwilligers.
Je bouwt langzaamaan een vertrouwensband op met de kinderen en via hen ook
met hun mama.
Je bent organisatorisch en logistiek een belangrijke hoeksteen voor de
dagdagelijkse organisatie van het huis maar ook van de evenementen die deel
uitmaken van het leven van ‘De Fontein’.
Je ondersteunt onze clienten in hun administratieve problemen en helpt hen
toegang te krijgen tot medische zorg en wettelijke ondersteuning.
Je bent bereid met externe partners samen te werken. Je maakt de nodige
afspraken voor onze clienten.
Je zorgt voor goede gegevensoverdracht naar je collega’s in een geest van respect
voor vertrouwelijkheid en discretie.
Je promoot actief ‘De Fontein Gent’ op Facebook ‘De Fontein Gent’ met aandacht
voor de GDPR voorschriften
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PRAKTISCH

JE VAARDIGHEDEN

Een deeltijdse opdracht (4 dagen/ week waaronder de woensdag) van 9 tot 17
uur.
Werkplek: de Fontein, 22 Edmond Van Beverenplein, 9000 Gent
Opdrachtgever: Orde van Malta België vzw, Huart Hamoirlaan 43, 1030 Schaerbeek
Start: onmiddellijk.

Je hebt ervaring in het werken met kwetsbare doelgroepen en je hebt een goed
inlevingsvermogen
Je neemt initiatief, je bent een probleemoplossend denker, praktisch ingesteld
Je bent enthousiast en weet hoe een groep te motiveren, en je organiseert graag
groepsactiviteiten
Je kan goed luisteren en je hebt respect voor andere meningen
Je bent vlot in je omgang en hebt aandacht voor netwerken
Je gaat vaardig om met conflicten en bent deskundig in bemiddelen
Je ben een teamspeler, flexibel in je werkorganisatie,

WIJ BIEDEN
Een fijn en enthousiast team, met ruimte voor eigen inbreng, een cultuur van
vertrouwen, voldoende leerkansen en een goede omkadering. Meer concreet ook:
Een contract van onbepaalde duur
Bezoldiging volgens barema
Maaltijdcheques en tegemoetkoming woon-werkverkeer

INTERESSE ?

JE KENNIS
Bachelorniveau of gelijkaardig door ervaring met achtergrond in de humane
wetenschappen: sociaal-cultureel werk, maatschappelijk werk ,
gezinswetenschappen, pedagogie, toegepaste psychologie, of verpleging…
Nederlandstalig mondelings en schriftelijk, met kennis van Frans. Kennis van
andere talen is een meerwaarde (Engels, Slavische talen, Romanes).
Vlot gebruik van Word, Excel, Facebook….

Graag jouw motivatiebrief met CV zo snel mogelijk : stuur het per email t.a.v.
Catherine Inghels naar dfg@ordmalt.be alsook t.a.v. Christian de Ghellinck:
christian@deghellinck.eu.
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