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VACATURE DEELTIJDSE WOONBEGELEIDER (0.5 – 0.9 FE,  19u – 34u/week ) 

 
We zijn op zoek naar een enthousiaste woonbegeleider voor woning 5. 
 
Je begeleidt volwassen personen met een ernstige verstandelijke en meervoudige beperking in een 
woongroep.  
Samen met je teamleden sta je in voor alle aspecten die aan bod komen binnen woonbegeleiding. Met het 
team denk je actief mee bij het opstellen van het ondersteuningsplan en je bent 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. 
 
Je werkt binnen een vast woonteam dat de totale werking van een woning draagt.  
Je werkt in een 4-wekencyclus waarin ook avonden en weekenddiensten zitten.  
 
 
Wij vragen: 
 
• je hebt een diploma opvoeder jeugd- en gehandicaptenzorg of een gelijkaardig diploma in 

menswetenschappelijke richting. 
• je wil werken in een flexibele uurregeling (ook avond- en weekendwerk) 
• je hebt affiniteit met de doelgroep: volwassen personen met ernstige verstandelijke en meervoudige 

beperking 
• je beschikt over een hedendaagse agogische visie 
• je vertrekt vanuit een emancipatorische en participatieve houding 
• je bezit een goede samenwerkingsattitude 

 
Wij bieden u: 
 
• een termijncontract van ongeveer 5 maand met kans op verlenging. 
• deeltijdse functie binnen een aangename en boeiende werkomgeving. 
• verloning volgens officieel barema  

 
In dienst: april/mei 
 
Hoe solliciteren?  
 
Gemotiveerde sollicitatiebrief met CV richten aan Roel Martens, coördinator woonondersteuning, of per e-
mail naar info@dc-mozaiek.be. Ten laatste tegen maandag 19 april 2021 
 
Bijkomende informatie rond deze functie kan je steeds verkrijgen bij Roel Martens.  
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