Begeleid(st)er Klaprozen
19/38*
Jobinhoud:
Als begeleider ben je mee verantwoordelijk voor het begeleiden van 10 volwassenen met een ernstig tot
diep verstandelijke beperking en bijkomende medische zorgvraag. Er wonen zowel jong volwassenen als
mensen die een dagje ouder worden.
Je staat in voor de ondersteuning van alle aspecten van het dagelijks leven o.a. sfeervolle verzorgings- en
maaltijdsituaties creëren. Je biedt dagbesteding op maat van de cliënt aan, dit zowel op individueel als
groepsgericht vlak. Je hebt oog voor medische aspecten en de individuele zorgvragen van de cliënten en
hun netwerk.

Wij zoeken een medewerker die:










beschikt over een sociaal-pedagogisch diploma
affiniteit heeft met de doelgroep
initiatief neemt om mee te denken over visies, strategieën, benaderingswijzen, die worden
gehanteerd binnen de leefgroepswerking
getuigt van hartelijkheid, openheid en echtheid
kansen ziet en grijpt in kleine dagdagelijkse gebeurtenissen
op een creatieve manier sfeer kan scheppen
activiteiten op maat aanbiedt
over een ondernemende, enthousiaste, zorgende houding beschikt
over de nodige portie zelfreflectie, flexibiliteit en humor beschikt

Wij bieden:
 *Een vervangingscontract voor 19/38 met ingang vanaf 25/06/2018 en voorlopig tot
31/12/2018 en vanaf 16/07/2018 tem 15/08/2018 een bijkomend vervangingscontract van 15u.
 Een boeiende, uitdagende job in een enthousiast team
 Ondersteuning en opleidingskansen
 Een basisuurrooster volgens een 4-wekensysteem (inclusief avond- en weekenddiensten)
 Betaling volgens barema (max . opvoeder A1)

Vragen? Neem contact op met Inge Haerts, clusterverantwoordelijke FAM; 09/3728611
De selecties zijn gepland op 18/06/2018
Kandidaat? Stuur jouw cv en motivatiebrief ten laatste op 16 juni 2018 naar:
Ria De Keyser – algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 – 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11
info@dvcdetriangel.be

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

