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VACATURE WOONBEGELEIDER WONING 6  (0.6 FTE - 0.8 FTE) 

 
 
Mozaïek breidt in het najaar zijn aanbod uit met een nieuwe woning. 
Woning 6 is een woning voor volwassen personen met een verstandelijke beperking en gedrags- en 
emotionele stoornissen. Vanuit hun problematiek vragen zij een veilige en duidelijke benadering. Als 
begeleider sta je samen met je teamleden in voor alle aspecten die aan bod komen binnen 
woonondersteuning. Met het team denk je actief mee bij het opstellen van het ondersteuningsplan en 
ben je mee verantwoordelijk voor het realiseren van de doelen. Vertrekkende vanuit een 
vertrouwensrelatie tussen bewoner en begeleider is het steeds zoeken naar een evenwicht tussen het 
bieden van een  gestructureerde  en rustgevende leefomgeving enerzijds en een actieve, dynamische en 
warme omgeving anderzijds. 
  
Wie zoeken we? 
 
We zoeken meerdere begeleiders met een warm hart voor personen met een beperking. Mozaïek is een 
professionele zorgaanbieder, uitdagend, kwaliteitsvol en hartelijk. We staan voor dialoog gestuurde zorg: 
ondersteuning bieden en zorgen doen we samen. 
We zoeken begeleiders  met al wat ervaring in een woning zoals hierboven beschreven. 
Je staat achter de visie van Mozaïek. 
Je werkt graag in teamverband en je bent bereid om ook ’s avonds en in het weekend te werken. 
Je bent je in het bezit van een bachelor/graduaat orthopedagogie, opvoeder jeugd- en gehandicaptenzorg 
of een gelijkaardig diploma in menswetenschappelijke richting. 
 
Wat bieden we? 
 
Een open vacature. ( van 22:48 uur/week tot 30:24 uur/week) 
Aangename werkomgeving. 
Verloning volgens officieel barema en afhankelijk van je diploma. 
In dienst : zo snel mogelijk. 
 
Heb je interesse? 
 
Stuur een sollicitatiebrief met CV en motivatie, gericht aan Hielke Vannieuwenborgh, coördinator 
woonondersteuning of per e-mail naar info@dc-mozaiek.be . 
 
Op de website www.dc-mozaiek.be ontdek je alles over de visie en het aanbod van Mozaïek. 
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