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VACATURE
Danstherapeut (m/v)
Vervanging zwangerschap – 80%
Je functie
Na een inwerkperiode kan je een eigen programma uitvoeren waarin je de cliënt
ondersteunt in zijn creatieve dansante expressie. De cliënt kan elke persoon zijn met een
handicap (ernstige of diep verstandelijke beperking) of het vermoeden van een beperking.
Je zal hierbij onder meer samenwerken met je collega’s drama- en muziektherapeuten van
het team “DraMuDa”, begeleiders en collega’s uit diverse andere disciplines.
Je profiel








Je bent in bezit van een diploma creatieve danstherapie of een vergelijkbare
dansopleiding binnen het hoger onderwijs.
Je bent bekend met verschillende creatieve stijlen en bezit improvisatorische
vaardigheden.
Kennis van Bartenieff fundamenten is een meerwaarde.
Je hebt een goede kennis van dans en kunt dit plaatsen binnen een context van
zinvolle dagbesteding waarbij je in staat bent om onze bewoners uit te nodigen in
een creatief proces.
Je hebt een dynamische persoonlijkheid.
Je kan zelfstandig, systematisch en methodisch werken vanuit een vraaggerichte
visie waarin de kwaliteit van leven van onze bewoners centraal staat.
Je werkt vlot samen met collega’s uit diverse disciplines, je communiceert open.

Ons aanbod
Wij bieden je een deeltijdse (30,4/38) vervangingsovereenkomst voor bedienden
(moederschapsbescherming) voor de vermoedelijke duur van één jaar.
De functie is onmiddellijk beschikbaar.
Indien je aan de vereisten voldoet, krijg je een verloning volgens barema 17 (opvoedend
personeel klasse 1) van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.
Je geniet van enkele extralegale 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, filevrij en met ruime
parkeermogelijkheden en maaltijdfaciliteiten in ons personeelsrestaurant.
Interesse?
Meer inlichtingen kan je krijgen bij de coördinator Liesbeth Govaers via 014 60 12 11 of
liesbeth.govaers@hetgielsbos.be
Wij ontvangen je cv met motivatie graag vóór 15 december 2018 via
sollicitaties@hetgielsbos.be.
We nodigen de weerhouden kandidaten uit voor een selectiegesprek en een praktische
proef.

