Vacature woonbegeleider
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 ons woonproject zijn wij op zoek naar waarde gedreven medewerkers
om onze cliënten te ondersteunen in hun zelfstandig wonen.












Je staat in voor de ondersteuning, begeleiding en verzorging van cliënten in hun zorgflat
Je stimuleert de cliënten naar zelfstandigheid tijdens ADL-taken
Je (h)erkent de leefwereld van onze cliënten en gaat er deskundig mee om.
Je ondersteunt de cliënten in de invulling van vrijetijd en sociale contacten
Je staat in voor de begeleiding van activiteiten (individueel of groepsactiviteiten)
Je werkt nauw samen met collega’s, thuiszorgdiensten en verpleegkundige diensten
Je helpt waar nodig met logistieke taken.
Je zorgt voor een goede en constructieve samenwerking met ouders, familie (broers, zussen), collega’s
en andere hulpverleners / diensten.
Je schrijft in overleg met het multidisciplinair team het zorgverleningsplan voor jouw volgcliënten uit,
je werkt methodisch en ziet erop toe dat iedereen de afspraken naleeft.
Je neemt indien nodig organisatorische taken op voor jouw volgcliënten.

Jouw bagage











Je hebt een opleiding A1 orthopedagogie in de zorg 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 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.
Je neemt initiatief en werkt oplossingsgericht.
Je bent leergierig.

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: 30/40 tijdelijk tot eind december
Tewerkstellingsplaats: NAH Eindelijk,
Klaverveld 1, 9255 Buggenhout
Werkuren: 32 uur per week,
weekendwerk / 2 weken
Indiensttreding: 26 september

Interesse?
Zend je sollicitatiebrief met curriculum vitae ten
laatste tegen 1 september 2022 naar:
VZW BLIJDORP
t.a.v. Anja Colman
Baleunisstraat 70-72
9200 Dendermonde
of via mail:
solliciteren@blijdorp.be

