Vzw Home Thaleia biedt als vergunde zorgaanbieder (VAPH) een flexibel aanbod
tav personen met een verstandelijke/motorische beperking aan (studio wonen/RTH).

Wij wensen over te gaan tot de aanwerving van een

deeltijdse begeleid(st)er inslapende waak
IN DEZE OMGEVING GA JE WERKEN:

Midden in het centrum van De Pinte vind je Home Thaleia: een fijn huis waar iedereen in zijn waarde
wordt gelaten en zichzelf kan zijn. Bewoners en cliënten worden begeleid om hun zelfredzaamheid te
behouden of waar mogelijk uit te breiden. Alle bewoners hebben een zinvolle dagbesteding binnenen buitenshuis (begeleid werk). Momenteel wonen er 16 bewoners en 2 externe cliënten.
JOUW PROFIEL:

Samen met een andere nachtbegeleidster neem je de nachtdiensten voor je rekening. Je
zorgt ervoor dat bewoners tijdig gaan slapen en dat eenieders nachtrust gegarandeerd
wordt.
Je bent verantwoordelijk voor de algemene veiligheid in en rond het gebouw.
Het betreft slapende nachten, doch blijf je onmiddellijk bereikbaar in geval van
noodsituaties tijdens de nacht. ’s Morgens help je om het ochtendgebeuren in goede
banen te leiden.
Je gaat op een professionele manier om met onvoorziene situaties. Bij onverwachte
situaties blijf je rustig en werk je naar een oplossing toe.
‘s Anderendaags kunnen de collega’s van het team verder aan de slag met de situatie.
Je bent communicatief sterk; gezien je alleen op dienst staat. Een goede overdracht van
collega’s in het begin en op het einde van de dienst is cruciaal.
Je bent authentiek en benadert de bewoners/cliënten op een emancipatorische wijze.
Je kent voldoende de leefwereld van volwassen personen met een beperking en wil je er
verder in verdiepen. Je beschikt over een gezonde dosis maturiteit.
Je beschikt over een rijbewijs.
Je beschikt over een A2 diploma in een pedagogische, sociale of (para)medische richting.
WAT BIEDT HOME THALEIA?:
Een contract bepaalde duur: startdatum 1/9/18 tem 31/8/19 (na positieve evaluatie
overgaand in contract onbepaalde duur): 14u/week (je neemt 2 nachten in een vast
uurrooster voor jouw rekening van 21u-9u).
Een gevarieerde job in een gemotiveerd team van mensen die zich inzetten voor
volwassen personen met een beperking en hun context.
Grote vrijheid van handelen in een stimulerende werkomgeving.
Betaling volgens barema (VAPH).
Vorming en opleidingskansen.
Een aangename werkomgeving die makkelijk bereikbaar is (auto-trein-bus-fiets).
HAAL JE HET BESTE UIT JEZELF EN UIT ONZE BEWONERS/CLIËNTEN? SOLLICITEER DAN NU:

Je schrijft SNEL de meest overtuigende sollicitatiebrief met een complete cv en stuurt
deze voor 1/7/18 naar: karolien.huyghe@homethaleia.be
Selectiegesprekken staan gepland op: 5/7/18, 6/7/18 of 9/7/18 (naar gelang
mogelijkheid sollicitant)
Bijkomende info: documenteer je vooraf over vzw Home Thaleia en haar doelgroep via
de website www.homethaleia.be. Stel meer vragen via karolien.huyghe@homethaleia.be
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