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In de Voetbalstraat 46/48 verblijven 11 volwassenen met een ernstig verstandelijke beperking.
De jongste is 26 jaar, de oudste 51. De meesten hebben een autismespectrumstoornis. Het zijn
volwassenen met uiteenlopende persoonlijkheden en hun zorgvragen zijn dan ook telkens
anders. De dagelijkse ondersteuning bestaat uit het begeleiden van maaltijden, vrije tijd en
algemene verzorging. Daarnaast worden ze gestimuleerd op het vlak van communicatie en
zelfredzaamheid. De communicatie verloopt hoofdzakelijk via gesproken taal, SMOG,
pictogrammen, gedrag. Sommigen worden op een individuele manier begeleid, anderen in
kleine groepjes. Ze gaan overdag enkele dagdelen werken op de werkplaats, aanvullend is er
een gevarieerd en actief vrijetijdsaanbod. Er is een nauwe samenwerking met hun gezin en
familie, de activiteitenbegeleidster en werkplaats, de therapeuten, het begeleidingsteam.

Wij zoeken een medewerker die:









een sociaal-pedagogisch diploma behaald heeft
ervaring heeft in het begeleiden van personen met een verstandelijke beperking en autisme,
ook bewust kiest voor het werken met deze doelgroep
goed non-verbaal gedrag kan interpreteren
warm, spontaan, geduldig, enthousiast is
een rustige, creatieve en inventieve geest heeft
goed kan samenwerken met ouders/familie/netwerk, therapeuten en collega’s
over een gezonde dosis humor beschikt en kan relativeren
bereid is tot avond- en weekendwerk (2 WE’s op 4 weken)

Wij bieden:






Een boeiende en uitdagende job met veel afwisseling
Een vervangingscontract voor zwangerschap, start zo spoedig mogelijk
Intensieve ondersteunings-en opleidingskansen
Een vast basisuurrooster
Betaling volgens barema
Vragen? Neem contact op Thierry Dooms, clusterverantwoordelijke VW 4
Kandidaat? Stuur jouw cv en motivatiebrief ten laatste op 25 januari 2019
Ria De Keyser – algemeen directeur
Dienstverleningscentrum De Triangel
Molendreef 16 – 9920 Lovendegem
tel. 09/372.86.11
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.

