Vacature creatief therapeut
Eindelijk, Projecten NAH is een vzw die instaat voor de ondersteuning
voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Onze
organisatie biedt enerzijds ondersteuning binnen de context van een
therapeutisch dagcentrum, en anderzijds woonondersteuning in ’t
Eigennest, een woonproject met 21 zorgflats. Eindelijk streeft
volwaardig burgerschap na door in te zetten op regie van eigen leven,
inclusie in de maatschappij en de kwaliteit van leven centraal te
plaatsen in de ondersteuning van personen met een NAH. Daarnaast
zetten we ook sterk in op familie- en netwerkbegeleiding en bevorderen
we sociale contacten tussen cliënten onderling, maar ook tussen
families, buurtbewoners,...

Voor onze dag ondersteuning zijn wij op zoek naar waarde gedreven medewerkers
om met onze cliënten te werken rondom zelfstandigheid/zelfredzaamheid.








Je staat in voor de therapeutische ondersteuning, begeleiding en verzorging van cliënten
Je staat in voor de therapeutische begeleiding van activiteiten (individueel of groepsactiviteiten)
Je werkt nauw samen met collega’s en externe diensten
Je werkt mee het beleid van de voorziening uit in het kader van de dag ondersteuning
Je geeft creatieve therapie (zowel in groep als individueel) en ondersteunt op die manier het
therapeutisch proces van de cliënten.
Je werkt nauw samen met de andere disciplines binnen het team: je zorgt voor een vak-eigen inbreng,
je rapporteert je bevindingen en doet aanbevelingen met betrekking tot het behandelproces van
cliënten.

Jouw bagage













Je hebt een opleiding Creatieve therapie genoten.
Je hebt een bijzondere affiniteit met de doelgroep NAH.
Je staat achter de kernwaarden die onze organisatie vooropstelt.
Je kan structuur aanbieden aan onze cliënten en onze cliënten motiveren tot initiatief name.
Je stimuleert zelfstandigheid in alle mogelijke aspecten van het leven.
Je kan doelstellingen bepalen en een plan van aanpak opstellen voor de individuele cliënt.
Je kan doelstellingen bepalen en een therapeutische aanpak opstellen voor groepsactiviteiten.
Je bent flexibel en loyaal ten opzichte van de organisatie en ten opzichte van collega’s.
Je gaat professioneel om met cliënten, de organisatie en collega’s.
Je kan zelfstandig werken en je bent leergierig
Je neemt initiatief en werkt oplossingsgericht
Ervaring is een pluspunt.

Ons aanbod









Je komt terecht in een sociaal bewogen en
gezonde organisatie naheindelijk.be
Uitdagende job in een dynamisch team
Vorming wordt hoog in het vaandel
gedragen door de organisatie
Betaling: volgens barema B1a Vlaams
Agentschap - paritair comité 319.01
Contract: 32/40, onbepaalde duur
Tewerkstellingsplaats: NAH Eindelijk,
Klaverveld 1, 9255 Buggenhout
Werkuren: 32 uur per week,
Vast uurrooster tussen 8u30 en 17u
Indiensttreding: 19 september 2022

Interesse?
Zend je sollicitatiebrief met curriculum vitae ten
laatste tegen 30 augustus 2022 naar:
VZW BLIJDORP
t.a.v. Anja Colman
Baleunisstraat 70-72
9200 Dendermonde
of via mail:
solliciteren@blijdorp.be

