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MEDEWERKER ACTI-TEAM (tijdelijke functie)
woonzorgunit Klaverveld en Grasland (80%)
Functie
Je staat samen met je collega’s in voor het aanbieden van een zinvolle dagbesteding
aan de cliënt verbonden aan de woonzorgunit. Je vertaalt de noden en vragen van de
cliënt en stelt in samenwerking met je teamleider en collega’s een programma op.
Je bent verantwoordelijk voor je eigen dienstverlening en zorgt voor afstemming
tussen jou en de woningen van de woonzorgunit. Je draagt je steentje bij tijdens de
overkoepelende activiteiten.
Naast een matig tot ernstig verstandelijke beperking hebben een aantal cliënten
bijkomend gedrags- en/of emotionele stoornissen. Hun leeftijd varieert tussen de 12
en 70 jaar.
Voorwaarden en profiel
 Je hebt een diploma of eindgetuigschrift van het niveau hoger onderwijs
(graduaat of bachelor) met pedagogische, psychologische, sociale, paramedische of
artistieke oriëntatie, tenminste van het korte type, met volledig leerplan of voor
sociale promotie.
 Je bent in hoge mate cliëntgericht.
 Je kan iets nieuws oprichten en je bent enthousiast voor je taak/project.
 Je weet doelen en prioriteiten op een effectieve wijze in praktijk te brengen met
de nodige dosis realisme.
 Je bent een teamspeler die afspraken respecteert en open communiceert.
 Je kan ideeën, meningen en informatie in begrijpelijke taal en op heldere wijze
overbrengen.
 Je bent weerbaar en blijft goed functioneren bij hoge werkdruk of tegenslagen.
 Je bent PC-vaardig en kan vlot overweg met office toepassingen en Orbis-dossiers.
 Je hebt oog voor de individuele noden van de cliënten.
 Je hebt kennis en ervaring in het aanbieden van activiteiten aan bewoners met een
gedrag- en of emotionele problematiek.
 Je beschikt over de nodige draagkracht en relativeringsvermogen om met
crisissituaties om te gaan.
 Je kan zelfstandig en alleen werken.
 Je bent bereid je te bekwamen in veiligheidstechnieken.
Aanbod
Wij bieden je een deeltijdse (4/5de) arbeidsovereenkomst voor bedienden van
bepaalde duur. De functie is vanaf juli beschikbaar voor de duur van 3 maanden.
Je krijgt een aangepaste verloning volgens barema van het Vlaams Agentschap voor
Personen met een Handicap.
Werken in Het GielsBos staat voor werken in een aangename werksfeer in een zeer
mooie en rustgevende omgeving van bos en groen met ruime parkeermogelijkheden.
Solliciteren
Meer inlichtingen kan je krijgen bij Bernard Van Belleghem, coördinator verblijf,
tel. 014 60 13 30 en op de website: www.hetgielsbos.be.
Wij ontvangen je curriculum vitae met motivatiebrief graag op volgend e-mail adres:
sollicitaties@hetgielsbos.be.

Selectieprocedure
Wij nodigen de weerhouden kandidaten uit voor een selectiegesprek met het
selectieteam en het invullen van een persoonlijkheidsvragenlijst.

