TEJO staat voor Therapeuten voor Jongeren. Bij
TEJO biedt een team van therapeuten op
vrijwillige basis gratis, anonieme, laagdrempelige
therapie aan jongeren tussen 10 en 20 jaar. Op die
manier kunnen dringende hulpvragen bij jongeren
in een vroeg stadium worden opgevangen zodat de
problemen niet verder escaleren.
TEJO wil zo een antwoord bieden op de lange wachtlijsten die er heersen in de
hulpverlening voor jongeren. TEJO biedt jongeren een plek waar ze even tot rust
kunnen komen en waar er naar hen geluisterd wordt door deskundige vrijwilligers
die werken met passie en in vertrouwen. De organisatie verloopt eenvoudig,
soepel en samenwerkend met een beperkte administratie.

We zijn steeds op zoek naar professionele psychotherapeuten die graag met
jongeren aan de slag gaan! Heb je een therapieopleiding succesvol afgerond of volg
je een therapie-opleiding? Of voel je je geroepen om als onthaalmedewerker
jongeren warm te ontvangen? Neem dan zeker vrijblijvend contact op met
Annelies Gheysen of tejokortrijk@gmail.com.
Voor meer informatie over TEJO kan je een kijkje nemen op de website:
www.tejo.be.
PSYCHOTHERAPEUTE
Taakomschrijving






Psychotherapeutische begeleiding van jongeren tussen 10 en 20 jaar
Kort oplossingsgericht (max.10 sessies)
Indien nodig familie of andere hulpverlening inschakelen
Meedenken over de inhoudelijke TEJO-werking
Minimaal twee uur per week of om de 14 dagen aanwezig zijn op TEJO voor
spontane intakes

Profiel





Master in de psychologie of pedagogie en therapeutische opleiding, minimum
1 jaar afgerond
Master of bachelor in de humane wetenschappen (bijv.: seksuologie,
criminologie, toegepaste psychologie) en therapeutische opleiding, minimum
2 jaar afgerond
Ander basisdiploma en therapeutische opleiding, minimum 3 jaar afgerond

Wij vragen





Een engagement van 2u per week of per 2 weken of 4u per 2 weken
gedurende minstens 1 jaar
Een engagement om de TEJO-visie te volgen en het groeiproces mee te
ondersteunen
Ervaring/interesse in de leefwereld van jongeren, de jeugdhulp
Het volgen van maandelijkse aangeboden supervisie



Het gratis volgen van de opleiding Kort Oplossingsgerichte Therapie (2
dagen)

Wij bieden







Een gemotiveerd en dynamisch team
Een warme en aangename werkplek
De mogelijkheid om mee te werken aan een boeiend burgerinitiatief voor
jongeren
Administratieve en inhoudelijke ondersteuning
Intervisie, supervisie
Inhoudelijke opleidingen

ONTHAALMEDEWERKER
Taakomschrijving





Warm onthaal van jongeren tussen 10 en 20 jaar
Administratieve ondersteuning : beantwoorden emails, voicemail, invullen
logboek (communicatiemiddel onthaalmedewerkers), beheren van agenda
Meedenken over de inhoudelijke TEJO-werking
Minimaal twee uur per week of om de 14 dagen aanwezig zijn op TEJO voor
spontane aanmeldingen van jongeren

Profiel





Geen specifieke diploma vereisen
Kennis van Word en Excel
Sociale en warme persoonlijkheid met zin voor verantwoordelijkheid
Kan zelfstandig werken

Wij vragen






Een engagement van 2u per week of per 2 weken of 4u per 2 weken
gedurende minstens 1 jaar
Een engagement om de TEJO-visie te volgen en het groeiproces mee te
ondersteunen
Ervaring/interesse in de leefwereld van jongeren, de jeugdhulp
Het volgen van driemaandelijks overleg met alle onthaalmedewerkers
Het gratis volgen van de opleiding gesprekstechtnieken onthaal(1/2 dag)

Wij bieden






Een gemotiveerd en dynamisch team
Een warme en aangename werkplek
De mogelijkheid om mee te werken aan een boeiend burgerinitiatief voor
jongeren
Administratieve en inhoudelijke ondersteuning
Inhoudelijke opleidingen

