Gezocht: enthousiaste deeltijdse begeleider die van afwisseling houdt!
Ga jij graag om met mensen en voel jij goed aan wat zij nodig hebben? Vind je het leuk om een goede
sfeer te creëren tijdens de maaltijd, maar kan je evengoed zeer functioneel de ochtend organiseren zodat
iedereen op tijd op het werk geraakt? Heb je bovenal een gezonde dosis positiviteit, maturiteit en humor?
Dan word jij misschien onze nieuwe collega?
In de woning maak je deel uit van een enthousiast team, dat instaat voor de begeleiding van 8 a 15
bewoners, afhankelijk van de setting.
Je staat mee in voor de verzorging/ondersteuning van de bewoners (afhankelijk van de doelgroep). Je
staat in voor de organisatie van de woning en je biedt activiteiten op maat aan, 1 op 1 of in kleine groep.
Je bent mee verantwoordelijk voor de opmaak en de realisatie van de doelen van het ondersteuningsplan
van bewoners.
Wie zoeken we?
Je staat achter de visie van Mozaïek. Je bent in het bezit van een diploma in een menswetenschappelijke
richting (zorgkundige, opvoeder jeugd- en gehandicaptenzorg, leefgroepenwerking..) Bij voorkeur ben je
in het bezit van een rijbewijs B. Je bent snel beschikbaar.
Wat bieden we?
Verloning volgens barema. Een deeltijds contract, kans op een contract van onbepaalde duur. We gaan
met jou in dialoog over je tewerkstelling, afhankelijk van jouw vraag en mogelijkheden.
De teamverantwoordelijke, coördinator en zorgcoördinator staan klaar voor jou en je collega’s om een
goede werking te ondersteunen, zowel voor jou als begeleider als voor de bewoners. We bieden
medewerkers vorming en ondersteuning.

Voel jij je aangesproken door deze vacature? Stuur je motivatiebrief en cv dan snel op naar info@dcmozaiek.be en wij nemen met jou contact op!
Wil je graag meer info over Mozaïek? Bekijk ons aanbod op onze website www.dc-mozaiek.be
Graag tot binnenkort!

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

