Datum vacature: 1/03/2019

Vzw De Bolster is een voorziening voor volwassenen met een verstandelijke beperking en/of een nietaangeboren 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:

CLUSTERVERANTWOORDELIJKE ZWALM
Functieomschrijving

Als leidinggevende ondersteun je de werking van twee clusters. Het gaat om cluster 1-2-3 met drie
huizen. Twee huizen hebben een gemengde cliëntengroep met cliënten met een matige tot ernstige
verstandelijke beperking, 1 huis richt zich tot mensen met een verstandelijke beperking en autisme.
Ook ondersteun je het team dagbesteding dat actief is binnen deze cluster. De cluster GES
ondersteunt cliënten met een gedrags- en/of emotionele problematiek in 4 huizen en is qua
medewerkers georganiseerd in twee teams. Ook deze cluster omvat een team dagbesteding specifiek
voor de betrokken doelgroep. De clusterverantwoordelijke is ook verantwoordelijk voor de
nachtdienst van de site Zwalm.
Je levert een bijdrage aan het beleid van de organisatie om een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de
cliënten te garanderen en dit binnen de missie, visie en doelstellingen van vzw de Bolster.
Je garandeert samen met collega’s de bereikbaarheid voor alle leefgroepen en nachtdienst van de
vestiging Zwalm tijdens de nachten, weekends en feestdagen.
Om je opdracht te realiseren, werk je samen met collega’s en diensten die de betrokken leefgroepen
omringen zoals orthoagogen, sociale dienst, (para)medische dienst, administratie, logistieke
diensten en stafmedewerkers. Uw leidinggevende is de directeur Zorg en Agogiek.

Plaats tewerkstelling
Kasteeldreef 2, 9630 Zwalm
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Profiel

Je hebt een opleiding genoten op graduaatsniveau (bachelor) in een pedagogische of sociale richting.
Je hebt ervaring met het werken met volwassenen met een verstandelijke beperking en meer
specifiek interesse voor de betrokken doelgroepen en in het bijzonder voor mensen met een
ondersteuningsvraag op gedrags- en/of emotionele problematiek.
Je hebt leidinggevende ervaring en/of ervaring als ondersteuner van een team.
Je kan je vinden in de missie en visie van onze organisatie (zie website). Je onderschrijft en werkt
actief met het leiderschapscharter van VZW De Bolster.
Je combineert graag praktische en organisatorisch werk met het leiding geven aan mensen en teams
en het meedenken rond beleid en doelstellingen.
Je bent bereid binnen een organisatie en zorglandschap in ontwikkeling, mee na te denken rond
toekomstgerichte werkorganisatie.
Aanbod

Bovenal bieden wij een boeiende job aan met heel wat facetten en bijhorende uitdagingen. Wij
bieden een voltijds contract van onbepaalde duur, verloond volgens de sectorbarema’s op niveau
graduaat/bachelor “opvoeder-groepchef”. We bieden heel wat mogelijkheden aan tot vorming.
Je werkt in een groene en filevrije werkomgeving. Je geniet gezinsvriendelijke werkuren. Je kan bij
ons aan kostprijs een lekkere warme maaltijd genieten uit de keuken van de voorziening. De
voorziening biedt fietsvergoeding en een aantal aankoopvoordelen waar u als medewerker gebruik
van kan maken.
Diversiteit
Motivatie en competentie zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, afkomst of beperking.
Informatie

Voor meer informatie kan je terecht bij Patrick Dewaele, directeur Zorg en Agogiek (intern nr 2300)
of patrick.dewaele@vzwdebolster.be) of bij Katrien Callens, stafmedewerker (intern nr 2207 of
katrien.callens@vzwdebolster.be). Beiden zijn ook telefonisch bereikbaar via 055/33 96 96.
De meer uitgebreide functie-omschrijving en het charter leidinggeven is te vinden op de website
www.vzwdebolster.be/vacatures
Interesse ?
Solliciteren kan door je CV en motivatiebrief te bezorgen via de website www.vzwdebolster.be of via
vacatures@vzwdebolster.be.
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