Lid van

Sint-Lodewijk wil de referentie zijn in onderwijs, zorg en ondersteuning
voor personen met een motorische beperking,
met een warm hart…
We kiezen ervoor onze missie te realiseren vanuit gastvrijheid, openheid, solidariteit, evenwaardigheid, kwaliteit,
soberheid en innovatie als basiswaarden.
De volwassenwerking Sint-Lodewijk biedt dagopvang en verblijf aan 42 volwassenen verspreid over 2 locaties.
Het is een onderdeel van vzw Sint-Lodewijk en stelt een 60-tal medewerkers tewerk.

ZOEKT

opvoeder/begeleider
(m/v) - voltijds (38.00/38)
FUNCTIEOMSCHRIJVING

• je biedt ondersteuning aan cliënten volgens de visie, vertrekkende van de individuele
ondersteuningsvraag
• je gaat respectvol om met de cliënt en zijn netwerk
• je respecteert de eigen mogelijkheden van de cliënt
• je staat in voor ADL (verzorgingen, maaltijdbegeleiding, zinvolle vrijetijdsinvulling…)
• je zorgt voor doorstroming van informatie/observatie naar de betrokkenen
• je begeleidt en stuurt het groepsproces, je zorgt voor sfeer
• je waarborgt en draagt bij aan de continuïteit van de dienstverlening met zorg voor zowel
de cliënt als voor de organisatie en volgens interne afspraken
• je werkt mee aan de uitbouw van een constructief samenwerkend team waarin eenieder
zijn plaats kan krijgen
• je hebt zin voor verantwoordelijkheid
• je gaat aan de slag met de aangeboden vormingen en feedback met het oog op het
ontwikkelen van je eigen competenties
VOORWAARDEN
We gaan voor gelijke kansen en selecteren op basis van kwaliteiten.
Je kansen worden niet beïnvloed door je leeftijd, geslacht, afkomst, geaardheid, geloof, beperking, nationaliteit,…

• je bezit een diploma ‘TSO jeugd- en gehandicaptenzorg / leefgroepenwerking’ of
diploma ‘hoger beroepsonderwijs verpleegkunde - HBO5’ (vroegere A2- of
gebrevetteerde verpleegkundige)
• je beschikt over basiskennis computervaardigheden (office 365, word, excel,…)
• je kiest voor een uurrooster in ploegensysteem (morgen-, avond- en WE-dienst)
• je hebt een grondige kennis van het Nederlands
WIJ BIEDEN

• barema VAPH ‘opvoedend personeel’ op basis van diploma en afhankelijk van relevante
anciënniteit voor de functie
• aantrekkelijk sectorspecifiek verlofstatuut (PC 319)
• maaltijden aan democratische prijzen
• gratis treinabonnement
• fietsvergoeding
DATUM IN DIENST
zo vlug mogelijk
INTERESSE?
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Lid van

Stuur je schriftelijke sollicitatie + cv en recente pasfoto zo snel mogelijk en uiterlijk 29/05/19 tav
Jurgen van der Waal (eenheidsverantwoordelijke) – Lindenlaan 197 9230 Wetteren bij voorkeur via
mail op vacature@sintlodewijk.be
Meer info bij Jurgen van der Waal (eenheidsverantwoordelijke) via mail op
jurgen.vanderwaal@sintlodewijk.be

Selecties zijn voorzien in de week van 03/06/19
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