VACATURE TEAMVERANTWOORDELIJKE Woning 3 (30.4u/week)
Woning 3 is een woongroep voor volwassen personen met een matig/ernstig verstandelijke beperking. De
nadruk ligt op het creëren van huiselijke sfeer, met voldoende structuur en duidelijkheid voor de bewoners met
dementie of een psychiatrische problematiek.
Enkele bewoners hebben activiteiten in het dagcentrum, anderen krijgen activiteiten aangeboden door de
woonbegeleiding.
Jobomschrijving:
De teamverantwoordelijke werkt deels als begeleider, deels als teamverantwoordelijke.
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. Je hecht belang aan aangename verzorgingsmomenten en
maaltijdmomenten.
Je staat in voor de activiteiten met de bewoners.
Aanvullend op de taken als begeleider heb je een aantal specifieke opdrachten.

Je hebt een coachende functie: je motiveert, inspireert en ondersteunt de begeleiders van je team en je
bent verantwoordelijk voor een constructieve samenwerking binnen het team.

Je hebt een coördinerende functie: je bent verantwoordelijk voor de organisatie, de coördinatie en de
evaluatie van de werking van je team.

Tot slot heb je ook een brugfunctie tussen verschillende disciplines en functies binnen Mozaïek. Dit zijn
bijvoorbeeld het zorgduo (coördinator en zorgcoördinator betrokken bij de woning), de medische dienst,
de keuken, de administratie, …
Je hebt:
 minimum een A-1 opleiding in menswetenschappelijke richting
 minimum 2 jaar anciënniteit in de sector
Je beschikt over:
 affiniteit met de doelgroep
 sterke vaardigheden op het vlak van communicatie en het motiveren van medewerkers
 goede samenwerkingsattitudes
 hedendaagse agogische visie
 emancipatorische en participatieve houding
 zin voor organisatie
Wij bieden u:
 een deeltijdse functie : 30,4 uren in een aangename en boeiende werkomgeving
 een leidinggevende functie in combinatie met begeleidend werk, in een flexibele uurregeling (dag, avond,
weekendwerk)
 ondersteuning van een coördinator en een zorgcoördinator - intervisie
 een aangepaste verloning
Verwachte datum van indiensttreding: april/mei 2020
Hoe solliciteren?
Gemotiveerde sollicitatiebrief met CV richten aan Hilde Wauters (coördinator woonondersteuning) via info@dcmozaiek.be
De sollicitatiebrieven dienen ten laatste op 6 maart 2020 in ons bezit te zijn.
Bijkomende informatie over deze functie kan je verkrijgen bij Hilde Wauters: hilde.wauters@dc-mozaiek.be of
via 09 255 50 50.
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Vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

