SJABLOON – Werken via KdG –
Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be
Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature.

Functietitel: Begeleiders (m/v)
Bedrijfsnaam: O.C. Clara Fey
Uiterste sollicitatiedatum: /
Categorie:
Juiste categorie aankruisen*

Administratie en secretariaat
Creatieve en artistieke beroepen
Financiële en juridische sector
Gezondheidszorg
HR management
ICT en multimedia
Transport, logistiek en distributie
Onderwijs
Sales, marketing en communicatie
Sociale en culturele sector
Techniek, chemie en productie
Andere
Jobevents
Studentenjobs en vrijwilligerswerk

x
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Heb jij een hart voor personen met een beperking? Zoek dan niet
verder en solliciteer bij ons!
Orthopedagogisch Centrum CLARA FEY is op zoek naar
gemotiveerde begeleiders met zin voor initiatief.
Wij bieden gespecialiseerde zorg aan kinderen, jongeren en volwassenen. We vinden daarbij kwalitatieve
dienstverlening en tevreden cliënten heel belangrijk.
Deel jij onze waarden? Twijfel niet en vul snel de vacature in!
Wat hebben wij te bieden? Wij hebben een heel diverse werking verspreid over diverse campussen. Door de
grootte van onze organisatie kan je in verschillende doelgroepen je steentje bijdragen. Afhankelijk van jouw
voorkeuren en talenten kunnen we jou inzetten op een plek waar jij je thuis voelt. Door deze spreiding van
activiteiten en taakinhoud bieden wij verschillende doorgroeimogelijkheden aan. Je hebt de kans je te
vormen, expertise op te doen en bij te leren in verschillende domeinen. Ondersteuning is hierin een
belangrijk onderdeel. Denk hierbij aan nazorg en een uitgebreid permanentiesysteem. Dit alles gesitueerd
op groene campussen in de omgeving van Brecht.

Wij zoeken begeleiders (m/v)
Functiebeschrijving
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een emancipatorische visie op begeleiding van personen met een beperking. De zorgvrager bepaalt zelf
de richting van de zorg die hij nodig heeft (zorg op maat). Zowel zorgvrager als zorgverlener nemen een
gelijkwaardige positie in.
Je kan steeds de persoon achter het gedrag zien en respecteren. Je plaatst het gedrag in een perspectief van
emotioneel (on)welbevinden.
Je hebt zin voor initiatief en zorgt mede met je collega’s voor de organisatie van je werkplek en staat in voor de
cliëntactiviteiten.
Je werkt samen met de context van de cliënten als actieve partners in de begeleiding.
Je communiceert op een open en spontane wijze, zowel binnen je team als naar de rest van de organisatie.
Je kan zowel in team als zelfstandig werken.
Je staat actief mee in voor een positieve werksfeer.
Je bent bereid je flexibel in te zetten.
Je bent proactief, kwalitatief, communicatief en mensgericht ingesteld.
Je hebt een sociaal-agogisch diploma behaald.
Je werkt mee aan de missie van de Broeders van Liefde.

Wij bieden
•
•
•
•
•

Een gevarieerde functie met verscheidene ontplooiingskansen binnen een mens- en kwaliteitsgerichte organisatie
die je de kans geeft om kinderen, jongeren en volwassenen die het moeilijk hebben in de maatschappij, te
ondersteunen en te begeleiden.
Jobtime en contractduur bespreekbaar
Verloning volgens PC 319.01 en volgens diploma
Een rookvrije en groene werkomgeving.
Deze functie zal worden ingevuld in de regio van Sint-Job-in-'t-Goor

Bijkomende informatie via
03/636.01.13
www.clarafey.be
www.facebook/ClaraFey.BvL
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