VACATURE

2019W-EX-001

BEGELEID(ST)ER (m/v) –
voor onze woningen met cliënten met gedrags- en/of emotionele
stoornissen – 80% (ad interim)
Je functie
Je maakt deel uit van een team begeleid(st)ers dat onder leiding staat van de
teamleider verblijf en samen staan jullie in voor de begeleiding van een groep van 6
tot 8 bewoners. Wegens de nauwe samenwerking tussen deze woningen kan je in de
verschillende woningen worden ingezet.
Naast een matig tot ernstig verstandelijke beperking zijn dit allen bewoners met
gedrags- en/of emotionele stoornissen. Hun leeftijd varieert tussen de 12 en 50 jaar.
Het begeleiden van deze bewoners betekent hen activeren, ondersteunen en zorg
verlenen op alle vlakken. De mate van ondersteuning en begeleiding is sterk
individueel bepaald, maar steeds met het accent op veiligheid bieden in de ruimste
zin van het woord.
Je profiel
 Je hebt een diploma (bachelor of hoger secundair) met een pedagogische,
psychologische, sociale of paramedische oriëntatie
 Je bent bereid te werken met wisselend uurrooster met avond- en weekendwerk
(geen nachtdienst).
 Je hebt bij voorkeur ervaring met bewoners met gedragsproblemen.
 Je hebt oog voor de individuele noden van de bewoners.
 Je beschikt over de nodige draagkracht en relativeringsvermogen om met
crisissituaties om te gaan.
 Je bent een teamspeler die afspraken respecteert en open communiceert.
 Je kan zelfstandig en alleen werken.
 Je bent bereid je te bekwamen in veiligheidstechnieken.
Ons aanbod
Wij bieden je een deeltijdse (30,4/38) arbeidsovereenkomst voor bedienden van
bepaalde duur (ongeveer 4 maanden). De functie is onmiddellijk beschikbaar.
Indien je aan de vereisten voldoet, krijg je een verloning volgens barema 16
(begeleidend en verzorgend personeel klasse 2A) of barema 17 (opvoedend personeel
klasse 1) van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
Je geniet van enkele extra-legale voordelen, o.a. groepsverzekering.
Werken in Het GielsBos staat voor werken in een aangename werksfeer in een
zeer mooie en rustgevende omgeving van bos en groen en met ruime parkeermogelijkheden.
Interesse?
Meer inlichtingen kan je krijgen bij Bernard Van Belleghem, coördinator verblijf,
tel. 014 60 12 11 en op de website: www.hetgielsbos.be.
Wij ontvangen je curriculum vitae met motivatiebrief graag vóór 12 februari 2019
op volgend e-mail adres: sollicitaties@hetgielsbos.be.
Wij nodigen de weerhouden kandidaten uit voor een selectiegesprek.

