Begeleider MFC
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 veelzijdige en creatieve job?
We verwelkomen je graag in de warme Blijdorp-wereld:
•
•
•
•
•

Je werkt in het MFC dag concrete doelen uit voor de jongeren, je werkt planmatig aan de realisatie van
deze doelen. Dit doe je in samenwerking met de collega.
Je aanvaardt en respecteert alle kinderen ongeacht hun eigenheid, hun mogelijkheden of beperkingen.
Je werkt aan een positieve omgang met elk kind vanuit de visie Blijdorp en je draagt zorg op maat.
Als aandachtsbegeleider behartig je de belangen van jouw aandachtskind en zorg je voor een
constructieve samenwerking met zijn netwerk en met de betrokken ondersteunende diensten.
Je werkt constructief samen met ouders vanuit inlevingsvermogen en begrip voor hun situatie.

Jouw bagage
•
•
•
•
•
•
•
•

Je bent respectvol naar mensen met een verstandelijke en/ of meervoudige beperking, je draagt hen
een warm hart toe. Je voelt je betrokken bij de het groter geheel van Blijdorp.
Je bent sociaal vaardig en werkt op een constructieve manier samen met de andere teamleden en
ondersteunende diensten.
Je bent enerzijds een teamspeler, maar anderzijds beschik je over een ruime mate van zelfstandigheid.
Je stelt je soepel op, je past je flexibel aan bij wisselende situaties.
Je bent stressbestendig, en kan omgaan met agressie.
Je kan omgaan met een heel divers doelpubliek, en hen in hun eigenheid individueel benaderen.
Als aandachtsbegeleider zorg je voor een goede samenwerking met ouders en familie.
Je beschikt over een rijbewijs B.

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
Speelpleinwerking voor je ( klein)kinderen
gedurende juli/augustus
Refter met saladebar, broodjes en warme
maaltijden. Koffie en water gratis.
Betaling: volgens barema Vlaams
Agentschap - paritair comité 319.01
Contract: 35/40 tot eind december 2022
Tewerkstellingsplaats: Blijdorp Buggenhout
Werkuren: uurrooster voornamelijk tussen
8-18 uur
Indiensttreding: in onderling overleg

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
Altijd reactie op je kandidatuur en na het
selectiegesprek krijg je feedback van het
gesprek.

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

