VACATURE DEELTIJDSE BEGELEIDER DAGCENTRUM (0.8FE)
We zijn op zoek naar een enthousiaste deeltijdse begeleider voor groep 2.
Je begeleidt volwassen personen met een ernstige verstandelijke en meervoudige beperking in een basisgroep.
Samen met je teamleden sta je in voor alle aspecten die aan bod komen binnen de dagbesteding en denk je actief
mee over de uitwerking van activiteiten op maat van deze groep.
Daarnaast ben je mede verantwoordelijk voor de opmaak van het ondersteuningsplan en het realiseren van de doelen.
Dagdagelijks verzorgings-, en -eetmomenten weet je met de nodige zorg en op een aangename manier uit te voeren
Je werkt binnen een vast team, die de totale werking van de basisgroep draagt.
Je werkt in een vast uurrooster.
Vereisten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimum A-2 opleiding in menswetenschappelijke richting
Verzorgingsmomenten schrikken je niet af
Je hebt een positieve ingesteldheid en weet kleine interacties te waarderen.
Affiniteit met de doelgroep: volwassen personen met ernstige mentale en meervoudige beperking
Hedendaagse agogische visie
Emancipatorische en participatieve houding
Je hanteert een transparante en open communicatie
Je beschikt over een goede samenwerkingsattitude

Wij bieden u:
•
•
•

Een vervangingscontract van ongeveer 1 jaar.
Deeltijdse functie binnen een aangename en boeiende werkomgeving (30.4 uur / week)
Verloning volgens officieel barema

In dienst op: 1 september 2020
Hoe solliciteren?
Gemotiveerde sollicitatiebrief met CV richten aan de coördinator (Mevr. Kim Louvaert) of per e-mail naar
info@dc-mozaiek.be.
Solliciteren tot ten laatste vrijdag 31 juli 2020. Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 5 en 6 augustus.
Bijkomende informatie rond deze functie kan je steeds verkrijgen bij Kim Louvaert (coördinator)

TEL 09 255 50 50 – FAX 09 331 57 05
info@dc-mozaiek.be
www. dc-mozaiek.be

Maatschappelijke zetel: Kloosterstraat 6 – 9031 DRONGEN
KBO: 0415.272.935 – IBAN BE58 7330 4249 0979 – GIFT IBAN BE92 7370 3335 6323
Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

