Datum vacature: 8/01/2019

Vzw De Bolster is een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking en/of
een niet-aangeboren hersenletsel. Wij bieden onze cliënten dagondersteuning,
woonondersteuning en individuele begeleiding aan.
We zetten in op welbevinden en professionaliteit van alle medewerkers, zowel individueel als
in teamverband. In alles wat we doen, is de levenskwaliteit van de cliënt de steeds
weerkerende toetssteen. Onze medewerkers zijn van grote waarde hierbij. Ze verdienen dan
ook alle steun en waardering. In vzw De Bolster werken 350 medewerkers verdeeld over de
verschillende locaties. Momenteel zoeken we een:

TEAMVERANTWOORDELIJKE HUIZEN 7-8 ZWALM
Functieomschrijving

Huizen 7 en 8 zijn leefgroepen met als doelgroep volwassenen met een ernstige tot licht
verstandelijke beperking met een bijkomende ondersteuningsnood op vlak van gedrags- en/of
emotionele problematiek.
De teamverantwoordelijke coacht en geeft richting aan individuele medewerkers en het team als
geheel. De teamverantwoordelijke staat in voor de inhoudelijke kwaliteit en de praktische
organisatie van het team, gekaderd binnen de algemene beleidslijnen. Dit verloopt in samenwerking
met de cliënten, de teamleden, maatschappelijk werker, ortho en clusterverantwoordelijke. Samen
met het team werkt de teamverantwoordelijke doelstellingen en acties uit. Binnen de cluster
Gaverkant neemt de teamverantwoordelijke deel aan overleg en werkt mee clusterdoelstellingen uit.
De teamverantwoordelijke is ook collega-woonbegeleider. Hij/zij heeft een uurrooster dat daarbij
aansluit.
Plaats tewerkstelling
Vestiging Zwalm, Kasteeldreef 2 in Beerlegem (Gaverkant)
Profiel

Je hebt bij voorkeur een opleiding als opvoeder genoten op niveau graduaat/bachelor. Ook interne
medewerkers met een opleiding A2 komen in aanmerking onder voorwaarden;
Je hebt minstens vier jaar ervaring als begeleider in een leefgroep voor volwassenen met een
verstandelijke beperking bij voorkeur bij mensen uit de betrokken doelgroep;
Je bent bereid je verder te bekwamen op vlak van coachen en richting geven, zowel naar individuele
medewerkers toe als naar het team. Je hebt hiertoe een open houding, bent luistervaardig en hebt
een positieve kijk;
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Je werkt verbindend : samenwerken en overleg met anderen staan centraal;
Je plant en organiseert graag;
Je beschikt over een rustig doorzettingsvermogen;
Je hebt oog voor actuele tendenzen in de sector;
Je kan systematisch en zorgzaam omgaan met informatie;
Je kan overweg met de computer : Zorg Online, outlook, word en excel;
Je beschikt over een rijbewijs B en je bent bereid vervoer te verzorgen met je eigen wagen.
Aanbod

Wij bieden een voltijds contract van onbepaalde duur. De startdatum wordt bepaald in onderling
overleg. De verloning gebeurt op basis van het barema dat overeenkomt met het behaalde diploma.
Je komt terecht in een dynamisch team en je kan terecht voor ondersteuning in je groei bij o.a. je
clusterverantwoordelijke en de orthoagoge. Je krijgt diverse mogelijkheden op vlak van vorming.
Informatie

Voor meer informatie kan je terecht bij Mathias Reynaert, clusterverantwoordelijke en bij Katrien
Callens, stafmedewerker via 055/33 96 96. Via mail : mathias.reynaert@vzwdebolster.be en
katrien.callens@vzwdebolster.be . Deze vacature staat open voor interne en externe kandidaten.
Diversiteit
Motivatie en competentie zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, afkomst of beperking.
Interesse ?
Solliciteren kan door je CV en motivatiebrief te bezorgen via de website
www.vzwdebolster.be/vacatures.
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