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 WONEN BEPAALDE DUUR (m/v/x)
25/40
vacaturenummer: 2020/01 (intern/extern)
JOUW UITDAGING


Je begeleidt volwassen bewoners met een verstandelijke en/of meervoudige beperking en
gedrags- of emotionele problemen, op een respectvolle manier.



Je ondersteunt hen in alle aspecten van het wonen met als doel kwaliteit van leven.



Je werkt aan een positieve omgang met elke bewoner vanuit de visie van Blijdorp en je draagt
zorg op maat.



Je biedt lichamelijke zorg aan, je zorgt voor basisbehoeften en algemeen comfort.



Je behartigt alle huishoudelijke en praktische taken in de leefgroep.



Als aandachtsbegeleider behartig je de belangen van jouw aandachtsbewoner en zorg je voor
een constructieve samenwerking met zijn netwerk en met de betrokken ondersteunende
diensten.



Je werkt in een flexibele uurregeling (zowel ochtend-, avond-, weekenddiensten, …) en je stelt
je soepel op bij wisselende situaties.

JOUW BAGAGE


Je bent sociaal vaardig en flexibel en positief ingesteld.



Je bent enerzijds een teamspeler, maar anderzijds beschik je over een ruime mate van
zelfstandigheid.



Je bent stressbestendig, standvastig en staat stevig in je schoenen. Je bent emotioneel
bestand tegen crisissituaties.



Je bent betrouwbaar door veiligheid te bieden (consequent, duidelijk).



Je bent sterk in het lezen van en anticiperen op non-verbale communicatie.



Je bezit minimum het diploma A2 in de zorg.

ONS AANBOD


Je komt terecht in een sociaal bewogen en gezonde organisatie. (www.blijdorp.be)



Contract: tijdelijk contract tot 31/12/2020 met optie vast.



Plaats van tewerkstelling: VZW Blijdorp, Baleunisstraat.



Verloning: volgens barema Vlaams Agentschap – paritair comité 319.



Speelpleinwerking voor je kinderen gedurende de vakantiemaanden juli/augustus.



Vormingspakketten worden aangeboden.

INTERESSE?
Zend je sollicitatiebrief met curriculum vitae voor 5 april 2020 naar
VZW BLIJDORP, t.a.v. Anja Colman,
Baleunisstraat 70-72
9200 Dendermonde
of via mail solliciteren@blijdorp.be

