Begeleid(st)er De Wegel
28,5/38
Jobinhoud:
 In deze leefgroep verblijven 14 volwassen mannen met een diep/ernstig verstandelijke beperking
en autisme. De combinatie van lage ontwikkelingsleeftijd en autisme maakt hen heel kwetsbaar.
Naast goede periodes komen er in hun leven periodes voor waarin ze het moeilijk hebben met
zichzelf, de ander(en) of hun omgeving.
 De nadruk ligt op individuele begeleiding en groepsbegeleiding waar het kan. Iedereen heeft
naast zijn dagelijkse verzorging een aangepaste actieve dagbesteding, waarbij de nadruk ligt op
de functionaliteit van de activiteiten. Op communicatief vlak hebben zij nood aan veel (visuele)
verduidelijking op hun niveau van begrijpen. Emotioneel halen zijn hun basale veiligheid uit
voldoende eenvoud, voorspelbaarheid, nabijheid en genegenheid vanuit hun omgeving.


Wij zoeken iemand die:











een sociaal-pedagogisch diploma behaald heeft
ervaring heeft in het begeleiden van personen met een verstandelijke beperking
basiskennis heeft van autisme en probleemgedrag
bewust kiest voor het werken met deze doelgroep, ook op termijn
gedragsproblemen of het uitblijven ervan ziet als betekenisvol gedrag
voldoende weerbaarheid heeft en adequaat kan (leren) omgaan met conflictsituaties of
crisismomenten; steeds opnieuw kan beginnen
sterk is in communicatie, zijn eigen begeleiding bespreekbaar kan stellen
een zoekende, creatieve en inventieve geest heeft
goed kan samenwerken met ouders/familie/netwerk, therapeuten en collega’s
over een gezonde dosis humor beschikt

Wij bieden:






vanaf 1/1/’19 een contract van bepaalde duur, na gunstige evaluatie vanaf april 2019 onbepaalde
duur
een vast basisuurrooster, met vroeg-, laat-, WE-diensten
betaling volgens barema (max. opvoeder klasse 1)
een boeiende en uitdagende job met veel afwisseling
intensieve ondersteunings- en opleidingskansen

Vragen? Neem contact op met Thierry Dooms, clusterverantwoordelijke.
Kandidaat? Stuur jouw cv en motivatiebrief ten laatste op 19 december 2018 naar:
Ria De Keyser – algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 – 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11
www.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.

