Wij zijn op zoek naar woonbegeleiders (M/V)
Voor onmiddellijke indiensttreding
JOUW FUNCTIE
Voor onze vestigingsplaats in Vurste (Gavere) zijn we op naar enthousiaste en gedreven begeleiders, met een
groot hart voor volwassenen met een ernstige of diepe verstandelijke beperking, die nood hebben aan
structuur en veiligheid.
Wil je de uitdaging aangaan om heel individueel en ’op maat’ aan de slag te gaan met mensen?
Wil je dit samen met collega’s waarmaken en deel uitmaken van een team?
Verzorgende taken nemen een belangrijke plaats in binnen het takenpakket.

JOUW PROFIEL
Jouw basishouding stemt overeen met de visie en de kernwaarden van OC Broeder Ebergiste.
Je beschikt over volgende competenties:










Je hebt inzicht in de doelgroep en communiceert op maat
Je gaat moeilijk gedrag niet uit de weg, maar probeert dit te plaatsen en zoekt naar betekenis van gedrag
Je gaat in dialoog en werkt samen met het netwerk
Je zet je actief in –samen met de collega’s- en voert gemaakte afspraken uit
Je werkt zelfstandig en neemt initiatief
Je verzekert een goede overdracht, schriftelijk en mondeling
Je kan in de dagelijkse werking omgaan met stressvolle situaties
Je ziet verandering als uitdaging en als proces
Je stelt eigen functioneren en gang van zaken bespreekbaar

Als werknemer engageer je je om op een positieve wijze mee te werken aan onze waardengerichtheid en christelijke
inspiratie in je relatie t.a.v. de cliënten, hun context en t.a.v. de collega’s.

ONS AANBOD





Je komt terecht in een aangename werkomgeving met leerkansen
Het gaat om diverse tewerkstellingsbreuken (halftijds, 4/5, voltijds…) en contracten vanaf nu tot eind
december 2019
Je werkt in een ploegensysteem van 7 uur ’s morgens tot 22 uur, ook in het weekend.
De verloning gebeurt volgens sectorafspraken (paritair comité 319)

Stuur je motivatiebrief en CV vandaag nog naar ebergiste.sollicitatie@fracarita.org
Voor meer info kan je steeds terecht bij Lindsay Franck (09/389.04.03)

