Vacature zelfstandig studiecoach
Lerne is een psychotherapeutische groepspraktijk voor volwassenen, kinderen, jongeren en
hun gezinnen. Het team van Lerne bestaat uit een volwassenenteam enerzijds en een kinderen jongerenteam anderzijds. Voor uitbreiding van het team zijn wij op zoek naar een
studiecoach.
Jouw profiel:
• Je hebt relevante ervaring in het ondersteunen van kinderen en jongeren bij het
studieproces.
• Je bent een gemotiveerde en communicatieve collega, die het aanbod binnen onze
groepspraktijk mee wil uitbreiden.
Algemene competenties
• Contactvaardig zijn
• Klantgerichtheid
• Plannen en organiseren
• Zelfstandig werken
• Resultaatgerichtheid
• Creatief denken (Inventiviteit)
• Samenwerken als hecht team
• Regels en afspraken nakomen
Jobgerelateerde competenties
• De noden van de persoon met een zorgbehoefte analyseren.
• De persoon met een zorgbehoefte informeren over de aanpak en de mogelijkheden van de
studiebegeleiding
• Motiverend werken
• Helder kunnen communiceren over de inhoud van de begeleiding en de progressie van de
leerling
• Uitgebreide kennis van efficiënte studiemethodes
• Kennis van de inhoud van de vakken en leerplannen

Verwachtingen:
• Een engagement als zelfstandige (in bijberoep) voor minimum 4u/week tot maximum
12u/week.
• Je neemt deel aan de intervisies en vergaderingen (1x maand).
• In een beurtrolsysteem participeer je aan het aannemen, registreren en beantwoorden van
aanmeldingen.
De praktijk biedt:
• Zelfstandige activiteit in een gerespecteerde psychotherapeutische groepspraktijk, die sinds
1997 actief is.
• Een dynamisch en gemotiveerd team, met ruimte voor intervisie.
• Uitgeruste praktijkruimtes, aangenaam om in te werken.
• Zelfstandig beheer van agenda.
• Onmiddellijke opstart mogelijk

Interesse?
Voor meer informatie over onze groepspraktijk kan je terecht op onze website: www.lerne.be
Voor meer informatie over deze vacature kan je contact opnemen met Marianne Cuypers
(marianne@lerne.be of 0486 96 65 12).
Solliciteren kan door een email met motivatiebrief en cv te versturen naar
marianne@lerne.be vóór 22/03/2019.
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