Medewerker Busbegeleider
Blijdorp BuBa0 Type 2 is een pluralistische school uit de regio
Buggenhout, Dendermonde die optimaal wil beantwoorden aan de
individuele zorgvraag van kinderen met een beperking. In elke job
streven medewerkers naar een steeds betere kwaliteit van werken. Ze
nemen verantwoordelijkheid binnen hun rol, zijn ruim verbonden met
de totale werking, steeds bereid tot samenwerken en handelen vanuit
een respectvolle houding.

Op zoek naar een job met zingeving, in je eigen regio?
We verwelkomen je graag in de warme Blijdorp-wereld:
•
•
•
•
•

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.

Jouw bagage
•
•
•

Je bent respectvol naar mensen met een verstandelijke en/ of meervoudige beperking, je draagt hen
een warm hart toe.
Je beschikt over een vlotte, respectvolle maar duidelijke en assertieve communicatiestijl.
Je hebt kennis van de geldende veiligheidsregels.

Ons aanbod
•
•
•
•
•
•

•

Interesse?

Je komt terecht in een sociaal bewogen en
gezonde organisatie blijdorp.be
Aanwerving op basis van competenties,
talenten en diploma ongeacht leeftijd,
geslacht, origine of handicap
Betaling: volgens barema onderwijs
Contract: 20/40 bepaalde duur van 1
september tot 30 juni
Tewerkstellingsplaats: vertrek en aankomst
Blijdorp vzw, Blijdorpstraat 3, 9255
Buggenhout
Werkuren: maandag tot vrijdag, ongeveer
2 uur ’s morgens (6.45-8.45 uur) en
ongeveer 2 uur ’s middags
(15.45-17.45 uur)
Indiensttreding: vanaf 1 september 2022

Voor bijkomende inlichtingen kan je bellen naar
Ria Vermeulen, 0492/725402
Zend je sollicitatiebrief met curriculum vitae ten
laatste tegen 1 juni 2022 naar:
VZW BLIJDORP
t.a.v. Ria Vermeulen
Blijdorpstraat 3
9255 Buggenhout

of via mail:
ria.vermeulen@blijdorp.be

Dienstverleningscentrum voor personen met een verstandelijke handicap
Blijdorpstraat 3, 9255 Buggenhout
052/39 99 90 – buggenhout@blijdorp.be – blijdorp.be

