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: Mobiel ambulante begeleider De
Stapsteen

Bedrijfsnaam: De Vijver VZW
Uiterste sollicitatiedatum: 12/08/2019
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

x
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De Vijver vzw biedt aangepaste ondersteuning aan personen met een handicap.
Meer in het bijzonder organiseert De Vijver vzw met een 300-tal medewerkers een waaier aan
ambulante en residentiële woon- en dagbestedingsinitiatieven voor een 500-tal volwassenen met
verstandelijke beperking en/of autisme. Dit kernproces is dialoog gestuurd, opgezet in partnership
en samenwerking en gericht op het versterken van de persoon met een handicap zodat diens
welzijn groeit. Een integere, respectvolle en open basishouding is eigen aan alle medewerkers.
Bovendien hecht de organisatie een groot belang aan deskundigheid en duurzaamheid.
De werking van De Vijver vzw is erkend en vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap. Word jij ook één van ons?

Functie
Als mobiel ambulante begeleider biedt je individuele woonondersteuning op verschillende
levensdomeinen zoals administratie, rechten en financiën, relaties en netwerk, organisatie van
het huishouden, werk en/of dagbesteding, vrije tijd en psycho-emotionele zelfontplooiing.

•
•
•
•
•
•

Je hebt inzicht in prikkelverwerking (sensorisch, sociaal, emotioneel en cognitief) en
werkt preventief zodat spanningsopbouw wordt vermeden.
Je houdt rekening met de verschillende ontwikkelingsniveaus van cliënten.
Je maakt in samenspraak met de cliënt diens handelingsplan op en creëert een
aangepast ondersteuningsaanbod waarbij gestreefd wordt naar een zo groot
mogelijke zelfstandigheid van de cliënt.
Je prioriteert je werkzaamheden aan de hand van de afgesproken ondersteuningsvragen
van de cliënt
Je werkt actief samen met het netwerk van de cliënt en zorgt ervoor dat het een
actieve rol blijft/kan spelen als partner in het ondersteuningstraject indien wenselijk of
waar mogelijk
Je werkt samen aan het realiseren van de teamdoelstellingen

Profiel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent in het bezit van een bachelorsdiploma/HBO 5 diploma in de richting van sociaal
agogisch werk / orthopedagogie of gelijkwaardig door ervaring
Je bent flexibel inzetbaar
Je bezit de nodige kennis en vaardigheden betreffende het ondersteunen van volwassenen
met een verstandelijke beperking, autisme en psychiatrische problematieken
Je hebt kennis van systeemdenken
Je bent sociaal vaardig en sterk in communicatief
Je kan autonoom werken, maar je bent ook een teamplayer
Je bent stressbestendig
Je bent bereid om ’s avonds en in het weekend te werken
Je bent bereid tot inschakeling in een beurtrolsysteem voor telefonische permanentie
Je bezit een rijbewijs B
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•

Inzicht in de werking en principes van de Persoonsvolgende Financiering (PVF) en
Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH) is een meerwaarde

•

Je bent bij voorkeur vertrouwd met personen met een verstandelijke beperking of personen
met autismespectrumstoornis.

Ons aanbod
• Een tijdelijk contract voor 28,5 uur per week van 01/09/2019 t.e.m. 31/08/2020
• Een uitdagende werkomgeving
• Verloning volgens de barema's van PC 319.01
• Een inwerkperiode is voorzien in de mate van het mogelijke

Info
Voor meer informatie kan je contact opnemen met: mevrouw Inge Vlaminckx, teamcoach de
Stapsteen, tel 0493 09 33 11.

Interesse?
Richt je kandidatuur met CV en motivatiebrief met vermelding van de code: 2019-07 DS voor
12/08/2019 aan mevrouw Tamara de Bruin, e-mail: solliciteren@devijvervzw.be .
Er volgt een 1e selectie op basis van CV en motivatiebrief. Daarna zal er een gesprek volgen tijdens
de week van 19/08/2019.
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