BEGELEIDER NACHTDIENST
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 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?
We verwelkomen je graag in de warme Blijdorp-wereld:
•
•

•
•
•
•
•
•

Je aanvaardt en respecteert de bewoners ongeacht hun eigenheid, hun mogelijkheden of beperkingen.
Je maakt deel uit van de totale werking van Blijdorp en je bouwt samen met je collega’s, ieder vanuit
zijn eigen domein, mee aan de toekomst van de voorziening waarbij het geluk van onze “bijzondere
gasten” centraal staat.
Je kiest bewust voor actieve nachtdienst.
Van 21.30u tot 7.00u sta je in voor het welzijn van volwassen bewoners met een verstandelijke en
eventueel bijkomende beperking: je verzorgt de gasten waar nodig en dient medicatie toe. Je biedt
lichamelijke zorg aan, je zorgt voor basisbehoeften en algemeen comfort.
Je voert een aantal huishoudelijke taken uit in de wasserij en in de leefgroepen.
Je zorgt voor duidelijke en schriftelijke informatieoverdracht naar de collega’s die ’s morgens de dienst
overnemen.
Je toert op de afgesproken momenten tussen de gebouwen op het terrein.
Je werkt zorgzaam en zelfstandig, je kan indien nodig beroep doen op een collega van de nachtdienst

Jouw bagage
•
•
•
•
•

Je bent sociaal vaardig en positief ingesteld.
Je bent betrouwbaar door veiligheid te bieden (consequent, duidelijk).
Je bent sterk in het lezen van en anticiperen op non-verbale communicatie.
Je kan soepel inspelen op onverwachte situaties en je kan daarbij stresssituaties te baas.
Je bent in het bezit van een diploma in de zorg ( vb. zorgkundige, begeleider A2,…)

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
Vormingspakketten worden aangeboden
Allerlei medewerkersvoordelen via online
platform
Betaling: volgens barema B1a Vlaams
Agentschap - paritair comité 319.01
Contract: 20/40 tijdelijk tot eind augustus
2022
Tewerkstellingsplaats: Blijdorp
Baleunisstraat 70-72, 9200 Dendermonde
op 15 minuten wandelafstand van het
station
Werkuren: uren liggen telkens tussen
21.30-7 uur, om de 4 weken een weekend
Indiensttreding: onmiddellijk

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

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

