De Keiberg is een arbeidscentrum dat mensen met een psychische
kwetsbaarheid ‘werk op maat’ aanbiedt alsook een procesmatige
individuele begeleiding ter voorbereiding op tewerkstelling, opleiding en
vrijwilligerswerk.

Om het team van De Nieuwe Horizon/De Keiberg (Hundelgemsesteenweg 270, 9820 Merelbeke) te
versterken, zoeken wij een enthousiaste en gedreven:

MAATSCHAPPELIJK WERKER m/v
WE ZOEKEN EEN COLLEGA DIE
beschikt over een bachelordiploma sociaal werk • minimum 2 jaar ervaring heeft binnen de geestelijke
gezondheidszorg • zowel zelfstandig als in team goed kan functioneren • beschikt over goede communicatieve
vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk • een grondige kennis heeft van de sociale kaart • zich thuis voelt
in een waardengerichte organisatie met christelijke identiteit.

JOUW FUNCTIE
Als dienstverlener zorg in de activeringstrajecten bereid je de cliënt voor op betaalde tewerkstelling via zorg
gerelateerde acties:
 Verkennen van de zorgnoden samen de cliënt en het verlenen van inzicht in zijn zorgnoden
 Verlenen van zorg met het oog op herstel of het draaglijk maken van medische, mentale, psychische,
psychiatrische en/of sociale problemen van de cliënt en het versterken van competenties in functie van
een stage op de werkvloer en job oriëntatie
 Toeleiden naar en samenwerken met andere dienstverleners voor de zorgverlening op maat van de
cliënt, met het oog op een stage op de werkvloer en job oriëntatie
 Overleggen, afstemmen en samenwerken met de betrokken partners in het werk- en zorgdecreet.
Als arbeidstrajectbegeleider van het AC De Keiberg sta je in voor de procesmatige, individuele begeleiding ter
voorbereiding op opleiding of tewerkstelling en organiseer je eveneens stages op de werkvloer.
ONS AANBOD
Halftijds contract (19u/week) van onbepaalde duur • een vergoeding aan het wettelijke barema en overname
van relevante anciënniteit • bijkomende voordelen zoals een gratis hospitalisatieverzekering, een
fietsvergoeding en vormingsmogelijkheden • er wordt rekening gehouden met de “work-life” balans en
persoonlijke groei.

INTERESSE IN DEZE JOB?



Voor meer informatie, contacteer Ann De Backer, verantwoordelijke Keiberg, op het telefoonnummer
09 210 47 71.
Kandidaten bezorgen hun motivatiebrief met cv vóór 15 november aan els.blomme@denieuwehorizon.
be.

