LIGA AUTISME VLAANDEREN ZOEKT

WETENSCHAPPELIJK MEDEWERKER M/V (19 UUR)
Functieomschrijving

Liga Autisme Vlaanderen is het formeel samenwerkingsverband van alle thuisbegeleidingsdiensten
autisme in Vlaanderen. Doelstelling van de liga is om de autismespecifieke ondersteuning van
personen met autisme en hun context te borgen en verder te versterken. Binnen de Liga Autisme
Vlaanderen werken wij met een gedreven en ambitieus team dat onder meer Vlaamse projecten op
het getouw zet in aanvulling op het provinciale aanbod van de thuisbegeleidingsdiensten autisme.
Graag breiden wij ons team uit met een wetenschappelijk medewerker, die instaat voor volgende
taken:
- Opvolgen van de stroom aan wetenschappelijke publicaties rond autisme
- Wetenschappelijke kennis rond autisme en eventuele andere relevante thema’s (bv.
opvoeding, gezinsrelaties, hulpverleningsmethodieken, …) ontsluiten naar de medewerkers
van de provinciale thuisbegeleidingsdiensten. Dit kan zowel aanbods- als vraaggestuurd
verlopen.
- Inspelen op vragen en/of initiatief nemen tot samenwerking met wetenschappelijke
instellingen in het kader van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, het kan hierbij gaan
om onderzoek naar de effectiviteit van bepaalde hulpverleningsmethodieken, voorspellende
factoren met betrekking tot outcome, …
- Contacten onderhouden met relevante wetenschappelijke instellingen
- Organisatie van het 2-jaarlijks congres van de Liga Autisme Vlaanderen
Competentieprofiel

-

Je hebt ervaring met wetenschappelijk onderzoek
Je hebt notie van de praktijk van thuisbegeleiding bij personen met autisme en hun context
Je bent in staat om inzichten vanuit wetenschappelijke publicaties op een bevattelijke manier
te herformuleren naar praktijkmedewerkers
Je kan zelfstandig werken en hebt zin voor initiatief
Je bent organisatorisch sterk en gaat planmatig tewerk zodat je verschillende opdrachten
met elkaar kan combineren
Je bent communicatief
Je legt vlot contacten en werkt goed samen met anderen
Je bent flexibel en stressbestendig
Je bent in staat om te spreken voor groepen

Vereisten

-

-

Je beschikt over een diploma:
o Master in de psychologie of master in de pedagogische wetenschappen
o Een doctoraat strekt tot aanbeveling maar is geen kritische voorwaarde.
Je bezit een uitstekende kennis van Nederlands en Engels.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B en een wagen.
Je bent bereid om je meermaals per jaar te verplaatsen over langere afstand binnen regio
Vlaanderen.

Ons aanbod

-

Contract van onbepaalde duur, met ingang van 1 januari 2019
Flexibel uurrooster
Salaris conform diploma (PC319.01)
Plaats van tewerkstelling: minstens 1 dag per week in Melle, aanvullend mogelijkheid tot
thuiswerk
Kilometervergoeding conform wettelijke bedragen
Een dynamisch en gedreven team
Liga Autisme Vlaanderen hecht veel belang aan een organisatieklimaat waarin de
medewerkers een actieve bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van de organisatie
en waarin ze hun eigen talenten kunnen ontplooien. Je komt terecht in een omgeving waar
initiatief op prijs gesteld wordt en persoonlijk engagement gestimuleerd wordt.

Interesse?
-

Stuur je motivatiebrief met CV vóór 19 november naar Jo Renty.
Adres: Brusselsesteenweg 375A, 9090 Melle of mail naar jo@ligaautismevlaanderen.be
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jo Renty op 0492 23 41 46 of
jo@ligaautismevlaanderen.be
Meer informatie over Liga Autisme Vlaanderen vind je op www.ligaautismevlaanderen.be

