VACATURE DEELTIJDSE NACHTBEGELEIDER
We zoeken een enthousiaste nachtbegeleider. De nachtbegeleider werkt hoofdzakelijk wakende
nachten, af en toe heb je een slapende nachtdienst. De nachtdienst start om 21.30 uur en eindigt
om 7.15 uur.
De nachtbegeleider is verantwoordelijk voor de begeleiding, verzorging en het algemeen welzijn
van de bewoners.
Concreet betekent dit dat:
o de wakende toeziet op het welzijn van de bewoners door regelmatige rondgang binnen
de verschillende woningen, de slapende zekerheid biedt door aanwezig te zijn in
eenzelfde woning.
o de wakende, en indien nodig ook de slapende, instaat voor de verzorging van de
bewoners.
o de wakende zich vergewist van de veiligheid in en rond de gebouwen
o huishoudelijke taken worden verricht (onderhoud sanitair, boterhammen smeren, koffie
zetten…)
Er is een maandelijkse vergadering met alle nachtbegeleiders waar thema’s zoals bewoners,
organisatie en planning besproken worden.
Je werkt in een 4-wekencyclus.
Wie zoeken we?
•
•
•
•
•
•

maximum A-2 opleiding in menswetenschappelijke richting, zorgkundige, …
interesse in het werken met de doelgroep: volwassen personen met verstandelijke en/of
meervoudige beperking
goede samenwerkingsattitude
flexibele houding
grote verantwoordelijkheidszin (alleen kunnen werken)
wisselend dag/nachtritme aankunnen en hier flexibel in zijn

Wat bieden we?
•
•
•

een deeltijdse functie 0.5 FE (19 uur/week)
een langdurig vervangingscontract van ongeveer 1 jaar
verloning volgens officieel barema en afhankelijk van je diploma

In dienst op: zo snel mogelijk
Heb je interesse? Hoe solliciteren?
Gemotiveerde sollicitatiebrief met CV richten aan Hielke Vannieuwenborgh, coördinator
woonondersteuning, of per e-mail naar info@dc-mozaiek.be.
Bijkomende informatie rond deze functie kan je steeds verkrijgen bij Hielke Vannieuwenborgh.

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

