Vacature: ombudsmedewerker Welzijn en jeugdhulp
(80%)
17.03.2020

Het Kinderrechtencommissariaat verdedigt, als onafhankelijke autoriteit, de rechten van minderjarigen en behartigt hun
belangen. Zo houden we onder meer toezicht op de levensomstandigheden van minderjarigen en treden op als tolk voor
minderjarigen op het vlak van hun rechten, belangen en noden. Alles wat het Kinderrechtencommissariaat doet staat in
het teken van een goede naleving en toepassing van kinderrechten in Vlaanderen.
Het Kinderrechtencommissariaat zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een ombudsmedewerker (80%) met focus op
Welzijn en integrale jeugdhulp.

Jouw functie
•
•
•
•
•
•
•

Je behandelt op kwaliteitsvolle wijze individuele vragen en klachten over kinderrechtenschendingen, binnen het
beleidsdomein welzijn en de integrale jeugdhulp,
Je ondersteunt de werking van de Commissie van Toezicht voor jeugdinstellingen,
Je werkt in nauw overleg met je collega ombudsmedewerkers en met de beleidsmedewerkers van het
Kinderrechtencommissariaat,
Je bouwt een samenwerkingsnetwerk uit met externe diensten en onderhoudt dit,
Je voert stipt het digitale informatie-, registratie- en communicatiesysteem uit,
Je ondersteunt de algemene werking van het Kinderrechtencommissariaat, door het mee instaan voor de permanentie
van de Klachtenlijn en door occasioneel mee te werken aan dossiers of projecten op het niveau van de organisatie of
het deelteam, zoals een gemeenschappelijke publicatie of event,
Je ondersteunt het advieswerk van het Kinderrechtencommissariaat, door collega-beleidsmedewerkers inhoudelijk bij te
staan vanuit het ombudswerk.

Jouw profiel
•
•
•
•

Je bezit een bachelordiploma humane wetenschappen (onder andere sociaal werk, orthopedagogie, rechtspraktijk,
pedagogiek van het jonge kind, gezinswetenschappen, psychologie, pedagogische wetenschappen, sociale agogiek,
rechten, criminologie of sociologie),
Je hebt minstens 3 jaar ervaring binnen de welzijnssector en kennis over de integrale jeugdhulp,
Je bent een persoon die sterk vanuit het belang van het kind denkt en werkt en die in conflictgeladen situaties een
bemiddelende houding weet aan te nemen,
Je hebt kennis van klachtenonderzoek, meerzijdige partijdigheid en de regelgeving hieromtrent.

Aanbod
•
•
•
•
•

Een uitdagende en boeiende functie met een gevarieerd takenpakket,
Een contract van onbepaalde duur (80%),
Een competitieve verloning, aangevuld met extralegale voordelen (hospitalisatie- en groepsverzekering, enz.),
Ruime mogelijkheden wat betreft vorming, bijscholing en ondersteuning,
Een aangename en stimulerende werkomgeving.

Interesse?
Meer informatie kan je op https://jobs.hudsonsolutions.com/. Stuur je sollicitatiebrief, het ingevuld sollicitatieformulier en
een kopie van je diploma ten laatste op 14 april 2020 via e-mail naar hrs.government@hudsonsolutions.com.
Als je bijkomende informatie wenst over deze functie of procedure, kan je terecht bij Hudson Benelux op het
telefoonnummer 09/ 242 54 72.
Je reactie wordt snel en confidentieel behandeld.

https://www.kinderrechtencommissariaat.be/actueel/vacature-ombudsmedewerker-welzijn-enjeugdhulp-80

