38/38

Hoofdbegeleid(st)er Kinkhoorn
Voor een leefgroep voor 9 ouder wordende en bejaarde personen
met een verstandelijke beperking.

-

DVC de Triangel
biedt
ondersteuning en
gespecialiseerde
behandeling aan
personen met een
verstandelijke en
een bijkomende
beperking
(autismespectrums
toornis, gedragsen/of emotionele
problemen,
motorische,
sensorische,…
beperking).
Ook wie bijkomend
een specifieke
medische
zorgvraag heeft of
een dagje ouder
wordt, kan bij ons
terecht.

De Kinkhoorn is een woning voor 9 ouder wordende en bejaarde personen met een
verstandelijke beperking. Hun zorg- en levensvragen zijn individueel erg verschillend.
We verwachten van de medewerkers dat ze oog hebben voor deze verschillen en hen de
gepaste ondersteuning en begeleiding bieden m.b.t wonen, hobby’s, communicatie,
contacten en relaties, gezondheid, …… , toekomst.
Het ondersteunen van het relatienetwerk en het emancipatorisch handelen zijn, naast het
juiste gewicht geven aan de impact van het oud(er) worden op hun leven, belangrijke
accenten.
Voeling hebben met deze doelgroep is een extra troef!
Wij verwachten van deze medewerker dat hij/zij:
- Bij voorkeur ervaring heeft als leidinggevende
- Er bewust voor kiest deze doelgroep te ondersteunen
- Specifieke kennis heeft (of bereid is deze op korte termijn te verwerven) op het vlak van
het ouder worden bij personen met een verstandelijke beperking o.a. door
het betekenis kunnen geven aan het levensverhaal van mensen
het benutten van de mogelijkheden tot reminisceren
het onderkennen dat palliatieve zorg en stervensbegeleiding deel kan uitmaken van
zijn/haar kerntaak
- Oog heeft voor de individuele zorgvragen, waarbij een specifieke ondersteuning nodig is.
- 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, nauwkeurig maar ook zelfstandig kan werken
- Cre-actief is in het ondersteunen van zinvolle momenten voor cliënten
- 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,….)
Wij bieden:
 in aanvang een contract bepaalde duur voor 38/38 vanaf 1 april 2018 met kans op
verlenging na positieve evaluatie
 een boeiende, uitdagende functie
 ondersteunings- en opleidingskansen
 betaling volgens barema (max.hoofdbegeleider op basis van de nodige anciënniteit)
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Inlichtingen over deze vacature kan u bekomen bij Sofia Van Poucke – clusterverantwoordelijke
Schriftelijke sollicitaties worden tegen 18/03/2018 ingewacht bij :

Ria De Keyser - algemeen directeur
Dienstverleningscentrum de TRIANGEL
Molendreef 16 – 9920 LOVENDEGEM
Tel. 09/372.86.11 – Fax : 09/372.86.14
e-mail : info@dvcdetriangel.be – website : www.dvcdetriangel.be
Selectiegesprekken zijn gepland op 21 maart 2018 in de voormiddag.

