Heb je zin om met jongeren aan de slag te gaan?
Word vrijwillig therapeut bij TEJO!

Over TEJO
TEJO (Therapeuten Voor Jongeren) biedt in Vlaanderen ambulante, laagdrempelige therapeutische
begeleiding aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend (tiental gesprekken), anoniem en gratis. De
dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis. De therapie heeft als
hoofddoelstelling de jongere te deblokkeren en opnieuw in zijn/haar kracht te brengen. Op die manier
komt TEJO preventief tegemoet aan dringende hulpvragen zodat de probleemsituatie niet verder
escaleert en de jongeren in een vroeg stadium geholpen worden. TEJO draagt hiermee bij tot het
oplossen van de lange wachtlijsten die er heersen in de gezondheidszorg voor jongeren. We bieden
jongeren een warme plek waar er naar hen geluisterd wordt. De organisatie is eenvoudig, soepel en
samenwerkend met een beperkte administratie.
TEJO is in 2010 opgestart in Antwerpen op initiatief van Ingrid De Jonghe. Ze is voorzitster en stuwende
kracht en wordt bijgestaan door ongeveer 420 vrijwilligers in gans Vlaanderen. Ondertussen zijn er
TEJO-huizen in Antwerpen, Brasschaat, Brugge, Gent, Ieper, Kortrijk, Lier, Mechelen, Oostende,
Roeselare, Schoten, Turnhout, Ieper en binnenkort ook in Brussel, Kalmthout en Leuven.

Taakomschrijving
Je werkt kortdurend met jongeren, maar vanuit je eigen therapeutisch denkkader, max. 10 sessies.
Indien nodig schakel je familie of andere hulpverlening in om de jongeren te ondersteunen. We nodigen
je uit om mee over de inhoudelijke TEJO-werking na te denken. We vragen om op jouw dagdeel ook
aanwezig te zijn op TEJO voor spontane intakes, ook al heb je zelf geen afspraken.

Profiel
•
•
•
•
•

Postgraduaat psychotherapie of gelijkwaardig door relevante ervaring in therapeutisch werken
met jongeren
Master in de klinische psychologie of pedagogie + 4-jarig postgraduaat
psychotherapie opgestart
Master of bachelor in de menswetenschappen + 4-jarig postgraduaat psychotherapie 2 jaar
afgerond
Bachelor in de menswetenschappen + 2-jarig postgraduaat systeemcounceling (afgestudeerd)
Ander master - of bachelor diploma en 4-jarig postgraduaat psychotherapie, minimum 3 jaar
afgerond

We zoeken
•
•
•
•
•

Iemand met voeling, ervaring én interesse in de leef- en denkwereld van jongeren; iemand
met interesse en/of ervaring in de jeugdhulp.
Jouw persoonlijke competenties zijn: authenticiteit, integriteit, discretie, flexibiliteit, teamplayer.
Je engageert je 2u per week of per 2 weken of 4u per 2 weken gedurende minstens 1 jaar.
Daarnaast engageer je je om de TEJO-visie te volgen en het groeiproces mee te
ondersteunen.
We vragen om min. 4/jaar supervisie te volgen en de gratis opleiding Kort Oplossingsgerichte
Therapie te volgen.

We bieden
•
•
•
•
•
•

een professioneel en inspirerend team
een warme en aangename werkplek
de mogelijkheid om mee te werken aan een boeiend burgerinitiatief voor hulpverlening aan
jongeren
de mogelijkheid om je ambacht uit te oefenen met weinig of geen administratie
gratis intervisie en supervisie
gratis tal van inhoudelijke opleidingen

Solliciteer via www.tejo.be

