
Blijdorp is een pluralistische organisatie uit de 
regio Buggenhout, Dendermonde die optimaal wil 
beantwoorden aan de individuele zorgvraag van 
mensen met een beperking.  In elke job streven 
medewerkers naar een steeds betere kwaliteit 
van werken. We nemen verantwoordelijkheid en 

zijn ruim verbonden met de totale werking, we zijn bereid tot  samenwerken en handelen vanuit 
een respectvolle houding.   
 

                        BUSBEGELEIDER 20/40 (M/V)  
 
Vacaturenummer: 2017-001 ( intern en extern ) 
 
Wij zoeken een busbegeleid(st)er die aan het volgende profiel voldoet 
 
 Je zorgt voor een vlotte, veilige en comfortabele busrit van elke persoon met een beperking van 

thuis naar de school en omgekeerd en je omringt hen met de nodige zorg 

 Je staat in voor een veilige op- en afstapsituatie van personen met een licht  tot ernstig 

verstandelijke en eventueel meervoudige beperking en voor de veiligheid in en rond de bus 

 Je kan ingeval van problemen of moeilijkheden verantwoordelijkheid nemen en zelfstandig 

handelen 

 Je bent contactpersoon tussen de ouders / familie en Blijdorp. Je handelt beleefd, discreet 

en respectvol ten aanzien van ouders / familieleden.  

 Je bent correct en nauwkeurig in het doorgeven van informatie en post van en naar 

ouders/familie 

 
Wij bieden 
 
 Contract: ongeveer 20/40 bepaalde duur  

 Werkuren: ongeveer 2u ’s morgens (7.15 – 9.15u) en 2u in de namiddag (15.45u – 18u 

ongeveer)Vertrek en aankomst busdienst: Blijdorp, Blijdorpstraat 3 , 9255 Buggenhout 

• Indiensttreding: reserve tot juni 2018 en open uren vanaf 1 september 2018 tot 30 juni 2019 

 Betaling: volgens barema onderwijs 

Voor eventuele bijkomende inlichtingen kan je bellen naar Greet Boeykens directie BuSo  
onderwijs of Ria Vermeulen Directie BuBao , 052/39 99 90 
Sollicitatiegesprekken zullen doorgaan op 7 februari 2019 
 
Interesse ? 
Stuur uw sollicitatie met curriculum vitae tegen 31/01/2019 naar 
BLIJDORP 
T.a.v. Anja Colman 
Baleunisstraat 70-72  
9200 Dendermonde 
of Anja.colman@blijdorp.be 
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