25.5/38
Begeleid(st)er A2
-



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.

Kerntaak :
Voor een nieuw op te richten groep zijn we op zoek naar een begeleid(st)er. In deze groep
zullen 9 volwassenen met een matig, ernstig verstandelijke beperking samen leven. Deze
cliënten hebben omwille van hun bijkomende zorgvraag (autisme, gedragsproblemen,
psychische problematiek, …) nood aan duidelijkheid en structuur, deze vormen dan ook de
pijlers binnen deze werking.
Wij zoeken een medewerker die:
-Ervaring heeft in het begeleiden van deze mensen en er specifiek voor kiest om met deze
doelgroep te werken.
-Een dagprogramma met een goed evenwicht tussen rust en activiteit vorm kan geven.
-Prikkelgevoeligheid bij cliënten goed kan aanvoelen en zijn/haar begeleidingsstijl hier op
affstemt.
-Duidelijkheid in tijd, ruimte en communicatie kan bieden
-Cliënten op een gepaste manier kan begrenzen.
-Kan handelen in moeilijke situaties, bijvoorbeeld bij agressie of ander grensoverschrijdend
gedrag.
-Gericht is op empowerment van de cliënten, enthousiast de rol opneemt van belangenbehartiger
en zich opstelt als een betrouwbare partner in contacten met het netwerk
-Planmatig, gestructureerd en nauwkeurig kan werken
-Voldoende doorzettingsvermogen heeft, kan relativeren, een vleugje humor kan aanwenden en
spontaan is, en hiermee een constructieve bijdrage kan leveren aan een goede samenwerking
met alle betrokken partners (familie, netwerk, collega’s, …)
-Zich flexibel opstelt
-Over zijn/haar eigen ondersteuning kan reflecteren en communiceren met zijn/haar collega’s




Wij bieden :
-in aanvang contract bepaalde duur van 8 januari 2018 tot en met 31 december 2018, met
kans op verlenging
-een boeiende, uitdagende functie, een aangename werksfeer binnen een ervaren team
-intensieve ondersteunings- en opleidingskansen
-betaling volgens barema (max. opvoeder klasse 2)

Inlichtingen omtrent deze vacature kunnen bekomen worden bij Fanny Dierick –clusterverantwoordelijke
Schriftelijke sollicitaties zijn tegen 24 november 2017 te richten aan:
Ria De Keyser – algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 – 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11 info@dvcdetriangel.be – www.dvcdetriangel.be

