Levensvreugde Verblijven vzw is een vergunde zorgaanbieder van het VAPH.
Wij streven naar zorg op maat door in samenspraak met de zorggebruiker en diens sociaal
netwerk passende woonondersteuning en/of zinvolle dagbesteding aan te bieden.

Wij zijn op zoek naar een:

Begeleider woonondersteuning (m/v)
Heb je oog voor de noden van onze gebruikers en hun netwerk?
Dan is deze job zeker iets voor jou !

FUNCTIEOMSCHRIJVING
U begeleidt mensen met een matige tot ernstige mentale beperking

 Taken:






De gebruikers vanuit een pedagogische relatie professioneel begeleiden;
De ontwikkeling van een goed zorgklimaat ondersteunen en stimuleren;
Een goede samenwerking waarborgen met de andere begeleiders en andere
disciplines;
Streven naar kwaliteit van het leven van elke gebruiker door een cliëntgerichte
begeleiding;
Een goede samenwerking waarborgen met het relationeel netwerk van de
gebruiker;

COMPETENTIES











Teamgericht maar ook zelfstandig kunnen werken;
Heeft oog voor kwaliteitsvol handelen;
Mondelinge, schriftelijke (goede kennis van Microsoft Office) en organisatorische
vaardigheden;
Flexibel en creatief en stressbestendige ingesteldheid;
Gemotiveerd en schept een positieve sfeer;
Zelfkritische houding;
Klantgericht, empathisch vermogen;
Sociaal geëngageerd;
Respecteert het beroepsgeheim;
Bereid zijn om in ploegensysteem te werken met weekendpermanentie.

PROFIEL







Beschikken over een diploma Opvoeder/begeleider (A2 niveau);
Kennis en ervaring omtrent personen met een mentale beperking,
specifieke benaderingen en visies, ervaring met zorggebruikers met autisme is
zeker een troef voor deze functie;
Beschikt over een rijbewijs B en is bereid om met een minibus te rijden.
In bezit van een bewijs van goed gedrag en zeden (model 2);
Meewerken aan een Christelijke visie, respecteren en uitdragen van de missie,
visie en waarden van de vzw Levensvreugde verblijven.

AANBOD





Een boeiende en afwisselende job met vervangingscontract ,
full time werkregime van 38 u, tijdelijke job (vervanging zwangerschap)
met zo spoedig mogelijke indiensttreding.
Verloning volgens de barema’s van het paritair comité 319.01;
Extra verlof vanaf 35 jaar, woon- werkvergoeding, warme maaltijden aan een
voordelige prijs;
Werken in een groene omgeving.

EXTRA INFORMATIE?
Voor meer praktische informatie kan je terecht bij Hoorens Isabelle, dienst Werving en
selectie.
Voor informatie over de taakinhoud kunt u terecht bij Liesbeth Moens, Algemeen
Directeur.
INTERESSE?
Stuur vandaag nog jouw CV en motivatiebrief door naar vacatures@levensvreugde.be.
Solliciteren kan tot uiterlijk 2 weken na publicatiedatum op de VDAB website.
Meer informatie over Levensvreugde Verblijven vzw kan je terugvinden op onze
website.

