VACATURE NAH-BEGELEIDER MONAH
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde medewerker voor MoNah. MoNah is een
deelwerking van Mozaïek vzw en organiseert dagondersteuning voor volwassenen met een nietaangeboren hersenletsel (NAH).
Je begeleidt volwassenen met diverse beperkingen, veroorzaakt door een niet-aangeboren hersenletsel.
Samen met je team sta je in voor alle deelstappen van de collectieve begeleiding en onderneem je acties in
de individuele ondersteuning van de cliënten.
Je begeleidt activiteiten en je werkt actief mee aan een uitdagend activiteitenaanbod op maat.
Je zet mee je schouders onder de verdere uitbouw van de dynamische werking van MoNah.
Je denkt actief mee bij het opstellen van het ondersteuningsplan en je bent mee verantwoordelijk voor het
realiseren van de doelen.
Wat verwachten we?
 Je hebt een diploma in een menswetenschappelijke richting
 Je hebt ervaring/affiniteit met de doelgroep en/of bent bereid er zich verder in te verdiepen
 Je neemt initiatief en ziet mogelijkheden
 Je hebt een enthousiasmerende houding en brengt animo in de groep
 Je hebt veel goesting om de MoNah-werking mee verder vorm te geven
 Je hebt een hedendaagse agogische visie en werkt vanuit een emancipatorische en participatieve
houding
 Je hebt een goede samenwerkingsattitude
 Je bent flexibel
 Je bezit een rijbewijs B
Wat bieden we?
 Een contract van onbepaalde duur vanaf eind november 2020
 Een deeltijdse functie van 26,6u/week (0.7 FTE) (geen avond- of weekenddiensten)
 Een aangename, boeiende en leerrijke werkomgeving
 Verloning volgens barema van het paritair comité 319.01
Hoe solliciteren?
Spreekt deze vacature je aan? Graag ontvangen we je sollicitatiebrief met CV tegen 25/10/2020 ter attentie
van Griet Vanderplasschen, coördinator, via info@dc-mozaiek.be
Voor bijkomende informatie rond deze vacature kan je terecht bij Ida Pien, zorgcoördinator, via 09
2555050.
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