VACATURE BEGELEIDER BESCHERMD WONEN (0,8 – 1 FTE)
Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde medewerker voor de dienst beschermd wonen van Mozaïek vzw. Wij bieden
mobiele ondersteuning aan een 30-tal volwassenen met licht tot matig verstandelijke beperking en soms bijkomende
psychische problemen. Sommigen wonen in een kleine woonentiteit en anderen wonen individueel. De meesten zijn
gehuisvest in Oostakker en nabije omgeving.
Als begeleider binnen beschermd wonen sta je in voor de ondersteuning, die de cliënten vragen en nodig hebben,
zodat ze zo kwaliteitsvol mogelijk kunnen leven.
De ondersteuning situeert zich op diverse terreinen: sociaal-emotioneel welzijn, fysiek welbevinden, contacten met
het netwerk, coördineren van de samenwerking met externe diensten, persoonlijke ontwikkeling, vrijetijdsbesteding…
Je werkt autonoom, binnen een team van collega’s en je krijgt ondersteuning van een coördinator en zorgcoördinator.
Je hebt een flexibele uurregeling (dag-, avond- en weekendwerk)
Wat verwachten we?
 Je hebt een A1 diploma in een menswetenschappelijke richting
 Je hebt ervaring met de doelgroep van volwassenen met een beperking en bijkomende psychiatrische
problematiek
 Je bent flexibel en bereid tot avond- en weekendwerk
 Je hebt een hedendaagse agogische visie
 Je werkt vanuit een emancipatorische en participatieve houding
 Je kan autonoom werken
 Je hebt een goede samenwerkingsattitude
 Je woont in de ruime omgeving van Gent
 Je bezit een rijbewijs B
Wat bieden we?
 Een contract van 0,8 FTE (30:24u/week) of 1 FTE (38u/week) voor onbepaalde duur
 Een aangename, boeiende en leerrijke werkomgeving
 Verloning volgens barema van het paritair comité 319.01
Verwachte datum van indiensttreding: januari 2021
Hoe solliciteren?
Gemotiveerde sollicitatiebrief met CV richten aan Griet Vanderplasschen, coördinator, via info@dc-mozaiek.be
De sollicitatiebrieven dienen uiterlijk 8 december 2020 in ons bezit te zijn
Voor bijkomende informatie rond deze vacature kan je terecht bij Griet Vanderplasschen of Marianne Baert,
zorgcoördinator, via 09 2555050
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Maatschappelijke zetel: Kloosterstraat 6 – 9031 DRONGEN
KBO: 0415.272.935 – IBAN BE58 7330 4249 0979 – GIFT IBAN BE92 7370 3335 6323
Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

