VACATURE DEELTIJDSE WOONBEGELEIDER (0.6 / 0.8 FTE)
Mozaïek is een professionele zorgaanbieder, uitdagend, kwaliteitsvol en hartelijk. We staan voor
dialooggestuurde zorg: ondersteuning bieden en zorgen doen we samen.
We zijn op zoek naar een enthousiaste deeltijdse woonbegeleider voor de Proesmansstraat.
Wie zoeken we?
Je staat achter de visie van Mozaïek.
Je neemt met plezier de verantwoordelijkheid op voor alle aspecten van woonondersteuning. Je zet graag
je talenten in voor de realisatie van de doelen in het ondersteuningsplan van bewoners. Je hecht belang
aan aangename verzorgings- en maaltijdmomenten.
Je hebt een organisatorisch talent, dat je inzet om de werking mee vorm te geven.
Huishoudelijke taken horen in beperkte mate bij de job.
Je werkt graag in teamverband, maar kan tegelijkertijd ook zelfstandig/alleen werken.
Je bent bereid om ’s avonds en in het weekend diensten te doen.
Je bent in het bezit van een diploma opvoeder jeugd- en gehandicaptenzorg, of hebt een gelijkaardig
diploma in menswetenschappelijke richting.
Wat bieden we?
Een vast contract (22u / 30u per week) in een dynamische en warme voorziening.
De bewonersgroep is zeer divers: naast een mentale beperking komen ook bijkomende (bvb fysieke)
beperkingen voor, evenals autisme en psychiatrische problematieken.
Je krijgt toffe collega’s en werkt in woning gelegen in een woonwijk: 3 gekoppelde woningen waar telkens
4 bewoners wonen. Aan elke woning is een studio gekoppeld voor 1 bewoner.

Heb je interesse?
Stuur een sollicitatiebrief met CV en motivatie, gericht aan Roel Martens, coördinator woonondersteuning
of per e-mail info@dc-mozaiek.be tegen ten laatste 16 augustus. Bij Roel kan je ook meer informatie vragen
rond deze vacature.
Op de website www.dc-mozaiek.be ontdek je alles over de visie en het aanbod van Mozaïek.
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