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VACATURE
BEGELEID(ST)ERS (m/v)
ad interim (voltijds of deeltijds)
Functie
Je maakt deel uit van een team van woonbegeleiders dat onder leiding staat van de
teamverantwoordelijke verblijf. Samen sta je in voor de dagelijkse begeleiding van 6
tot 10 bewoners met een ernstige verstandelijke beperking en dit op het vlak van
wonen. Voor pedagogische ondersteuning kan je beroep doen op de orthopedagoog/
psycholoog verbonden aan de woning.
Voorwaarden en profiel
 Je hebt een diploma of eindgetuigschrift van het niveau hoger onderwijs
(graduaat of bachelor) met pedagogische, psychologische, sociale of paramedische
oriëntatie, tenminste van het korte type, met volledig leerplan of voor sociale
promotie of van het niveau hoger secundair onderwijs met pedagogische of paramedische oriëntatie en met volledig leerplan of voor sociale promotie, of van het derde
leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, studierichting
leefgroepenwerking.
 Je werkt in een variabel uurrooster inclusief avond- en weekenddienst – eventueel
slapende nachtdienst.
 Je beschikt over een rijbewijs.
 Je hebt veel respect en een hart voor de bewoners.
 Je werkt graag samen met collega’s.
 Je stelt je soepel op.
 Je bent goed in het plannen en organiseren van (huishoudelijke) taken en
activiteiten.
Aanbod
Wij bieden je een voltijdse of een deeltijdse arbeidsovereenkomst voor bedienden van
bepaalde duur. 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.
Solliciteren
Meer inlichtingen kan je krijgen bij Kenis Cynthia, HR-medewerker of Hilde Van
Eetveldt, HR-medewerker, tel. 014 60 12 23 en op de website: www.hetgielsbos.be.
Wij ontvangen je curriculum vitae met motivatiebrief graag op volgend adres: Het
GielsBos, sollicitaties, Vosselaarseweg 1, 2275 Gierle of
e-mail: sollicitaties@hetgielsbos.be.
Selectieprocedure
Wij nodigen de weerhouden kandidaten uit voor een selectiegesprek met het
selectieteam en het invullen van een persoonlijkheidsvragenlijst.

