Hof Schemelbert
Bezigheidstehuis
Gezinsvervangend tehuis
Wolfstraat 12 - 2870 Liezele - Puurs
Telefoon : 03/889.63.36
Fax : 03/899.36.26
Email : onthaal@tonzent.eu
Bankrekening : BE 39 7332 3114 0219

DAGONDERSTEUNING ZOEKT...

1 BEGELEIDER
M/V
Deeltijds 19 uren/week
Vervangingscontract ziekte
op maandag, dinsdag en 2x in de maand op woensdag
voor onmiddellijke indiensttreding

t’ Onzent is een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Wij zijn
momenteel op zoek naar een begeleid(st)er 19/38.
Taakomschrijving
• Begeleiding van volwassenen met een verstandelijke beperking en eventueel
bijkomende fysieke of psychische problemen voor het aanbieden van een
zinvolle
dagbesteding
met
semi-industrieel
werk,
belevingsgerichte
activiteiten, creatieve activiteiten en bewegingsactiviteiten.
• Aangepaste activering voor ouder wordende bewoners in samenwerking met
de begeleiding van de leefgroepen.
Vereiste kwalificaties
• diploma in pedagogische, sociale of paramedische richting of eindgetuigschrift van
hoger secundair beroepsonderwijs of technisch onderwijs of eindgetuigschrift van
het hoger of lager secundair onderwijs
• Enige computerervaring
• Motiverend kunnen optreden
• Zelfstandig kunnen werken
• Beschikken over sociale en communicatieve vaardigheden
• Beschikken over rijbewijs B
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
• Het begeleiden van groepsactiviteiten
• Het actief en constructief meewerken in het team

erkend en gesubsidieerd door het

VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

•
•
•
•
•

Zelf initiatief nemen, het uitvoeren van taken, het begeleiden van de cliënten bij
speciale activiteiten (uitstappen, feesten, sporten, ….)
Het begeleiden en ondersteunen van stagiairs
Het voorbereiden en het maken van cliëntbesprekingen
Het maken van teamverslagen
Organiseren van activiteiten: semi-industrieel werk, belevingsgerichte
activiteiten, creatieve activiteiten en bewegingsactiviteiten op maat van de
cliënten.

Nodige competenties ten aanzien van t’ Onzent
• Flexibiliteit, creativiteit en zin voor initiatief
• Discreet omgaan met informatie
• Stiptheid en zin voor orde, afwerking en detail
• Affiniteit hebben met de doelgroep
• Zorg dragen voor een aangename en veilige omgeving
• Bereidheid tot permanente vorming
• Kunnen werken in teamverband
• Actief, betrokken en gemotiveerd zijn
Kwaliteiten ten aanzien van cliënten
• Discreet kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie
• Verantwoordelijkheid opnemen
• Een voorbeeldfunctie zijn
• De kwaliteit van leven bewaken door zorg op maat te bieden en emancipatorisch
werken
• Vertrouwenspersoon en aanspreekpunt
• Zorgen voor een aangename, veilige en verzorgde omgeving
• Sterk geloven in mogelijkheden
Kwaliteiten ten aanzien van medewerkers
• Bijwonen van, participeren aan en verslaggeving van vormingsmomenten m.b.t. de
functie
• Bijwonen van en participeren aan de teamvergaderingen
• Mee ondersteunen van nieuwe medewerkers
Attitudes ten aanzien van de vzw.
• Meewerken aan activiteiten ten voordele van de uitbouw van onze voorziening
en/of vzw.
• Zorg dragen voor een goede samenwerking, communicatie en overleg tussen de
verschillende entiteiten.
Wat bieden wij
• Prettige, kwaliteitsvolle werkomgeving
• Loon volgens barema Vlaams Agentschap, A2
• Ondersteuning en samenwerking
• Leerkansen
Meer inlichtingen over deze vacature zijn te verkrijgen bij Christophe Hilkens.
Solliciteren via mail t.a.v. Christophe Hilkens naar christophe.hilkens@flegado.be

