Blijdorp is een 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. Ze nemen
verantwoordelijkheid binnen hun eigen taak, zijn ruim verbonden met de totale werking, steeds
bereid tot samenwerken en handelen vanuit een respectvolle houding.

BEGELEIDER (M/V/X)
JOUW UITDAGING









Je verzorgt en begeleidt mensen met een matig tot ernstig verstandelijke (en eventueel
bijkomende) beperking op een emancipatorische manier.
Je werkt aan een positieve omgang met elke cliënt en je draagt zorg op maat.
Je schrijft in overleg met het multidisciplinair team het handelingsplan voor jouw
aandachtsgasten. Je werkt methodisch en ziet erop toe dat iedereen de afspraken naleeft.
Je hebt oog voor de ontwikkeling of het behoud van de mogelijkheden van de cliënt en je
zorgt voor een zinvolle dagbesteding.
Je herkent de leefwereld van onze mensen en gaat er deskundig mee om.
Je zorgt voor een goede en constructieve samenwerking met ouders, familie (broers,
zussen), collega’s en andere hulpverleners/diensten.
Je bent een betrouwbare aandachtsbegeleider.

JOUW BAGAGE




Je hebt een diploma Bachelor in de orthopedagogie of gelijkgesteld, of A2 (TSO Jeugd- en
Gehandicapten Zorg).
Je bent flexibel en past je aan in verschillende situaties.
Je bent respectvol naar mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking, je
draagt hen een warm hart toe. Je voelt je betrokken bij het groter geheel van Blijdorp.

ONS AANBOD








Je komt terecht in een sociaal bewogen en gezonde organisatie.
Contract: tijdelijke contracten (tot eind december 2020).
Plaats van tewerkstelling: VZW Blijdorp, Buggenhout (MFC dag en wonen), Blijdorp
Baleunisstraat en Hospitaalstraat Volwassenwerking (dagondersteuning, wonen, mobiel
ambulant)
Verloning: volgens barema Vlaams Agentschap – paritair comité 319
Indiensttreding: in onderling overleg
Speelpleinwerking voor je kinderen gedurende de vakantiemaanden juli/augustus.

INTERESSE?
Zend je sollicitatiebrief met curriculum vitae naar
VZW BLIJDORP, t.a.v. Anja Colman
Baleunisstraat 70-72, 9200 Dendermonde
of via mail Solliciteren@blijdorp.be

