Jobtime: 38/38
Vacnr:

Hoofdbegeleid(st)er Molendreef 55 AB
Kerntaak :



DVC de Triangel

biedt ondersteuning
en gespecialiseerde
behandeling aan
personen met een
verstandelijke en
een bijkomende
beperking
(autismespectrumst
oornis, gedragsen/of emotionele
problemen, 

motorische,
sensorische, …
beperking).
Ook wie bijkomend
een specifieke
medische zorgvraag
heeft of een dagje
ouder wordt, kan
bij ons terecht.

Als hoofdopvoeder bent u verantwoordelijk voor de goede gang van zaken binnen 2 woningen
met telkens 8 à 9 volwassen cliënten met een matig tot ernstig verstandelijke beperking. De
focus ligt op het samenwonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven in en buiten het
dorp.
U coördineert de dagelijkse werking op praktisch en inhoudelijk vlak. Daarnaast staat u samen
met collega’s in voor de begeleiding en de verzorging van de bewoners/cliënten, gestuurd door
het individueel handelingsplan, met het oog op het algemeen welbevinden van iedere
bewoner/cliënt, het ontplooien van de eigen mogelijkheden en het tegemoetkomen aan zijn of
haar persoonlijke noden.
In deze functie werkt u mee als begeleider en bent u dus deel van het team.
Wij zoeken een medewerker die :
- bij voorkeur ervaring heeft als leidinggevende
- ervaring heeft in het begeleiden van mensen met een matig of ernstig verstandelijke beperking
- een sociaal-pedagogische opleiding genoten heeft
- In nauwe samenwerking met de clusterverantwoordelijke mee verantwoordelijk is voor de
goede gang van zaken binnen deze groep en de dagdagelijkse werking coördineert .
- De teamwerking i.f.v. het realiseren van een kwaliteitsvolle dienstverlening ondersteunt,
richting kan geven aan een team en deze op een enthousiaste manier mee op pad kan nemen
- Medewerkers via werkbegeleiding ondersteunt: coachen, stimuleren, gesprekken voeren, …
- Mee helpt bijdragen tot de opmaak, de uitvoering, opvolging, bijsturing van de doelstellingen
binnen de werking
- De leefgroepgebonden administratieve processen coördineert
- Toeziet op het zorgzaam omgaan met middelen en materiaal
- Gericht is op empowerment van de cliënten, enthousiast de rol opnemen van
belangenbehartiger en relaties met het netwerk van de cliënten stimuleert en opvolgt
- Verandering als een positieve uitdaging zien!
- organisatorisch talent heeft, planmatig, gestructureerd en nauwkeurig kan werken
- daadkrachtig en met visie leiding kan geven
- openminded en vernieuwend de cliënten kan begeleiden
- gevoel voor humor heeft en zichzelf kan relativeren
- zowel alleen als in team kan werken

Wij bieden :
-

Een contract onbepaalde duur voor 38/38, met aanvang vanaf 21/08/2017
Een boeiende, uitdagende en afwisselende job
Een aangename werkomgeving
Ondersteuning en opleidingskansen
Een basisuurrooster volgens een 8-wekensysteem (inclusief avond- en weekenddiensten)
Betaling volgens barema (max . hoofdbegeleider op basis van de nodige anciënniteit)

Inlichtingen betreffende deze vacature kunnen bekomen worden bij Fanny Dierick –clusterverantwoordelijke

Schriftelijke sollicitaties zijn tegen 30 juni 2017 te richten aan:
Ria De Keyser – algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 – 9920 Lovendegem
09/372.86.11 – fax 09/372.86.14info@dvcdetriangel.be – www.dvcdetriangel.be

