
 
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 

eigen taak, zijn  ruim verbonden met de totale werking, steeds bereid tot samenwerken en 

handelen vanuit een respectvolle houding.. 

 

Begeleider wonen 30/40 (M/V/X) 
 

vacaturenummer: 2021/04 (extern) 

JOUW UITDAGING 

 Je wil met veel goesting aan de slag in een groep voornamelijk samengesteld uit 

mensen met ASS  en je staat open voor vorming. 

 Je bent stressbestendig, standvastig  en staat stevig in je schoenen. Je bent 

emotioneel bestand tegen crisissituaties. 

 Je focus ligt op het individueel werken en niet groepsgericht( spreidingsplannen 

opzetten en consequent je hier aan houden). 

 Je bent betrouwbaar door veiligheid te bieden ( consequent, duidelijk). 

 Je bent sterk in het lezen van en anticiperen op non-verbale communicatie. 

 Je  bent je bewust van het reguleren van prikkels. 

 Je bezit een neutrale begeleidingsstijl (niet overspoeld worden door emoties) en je 

kan de rust bewaren “Emotionele neutraliteit”.  

JOUW BAGAGE  

 Je bent in het bezit van een diploma bachelor orthopedagogie. 

 Je bent flexibel en past je aan in verschillende situaties. 

 Je bent veerkrachtig. 

 Je hebt een rijbewijs B en bent bereid met een minibus te rijden. 

 Bijkomende opleidingen ( SEO)  zijn een meerwaarde. 

ONS AANBOD 

 Je komt terecht in een sociaal bewogen en gezonde organisatie. (www.blijdorp.be) 

 Contract: tijdelijk contract tot 31/12/2019 met optie vast 

 Plaats van tewerkstelling: VZW Blijdorp, baleunisstraat 70-72, 9200 Dendermonde 

 Verloning: volgens barema Vlaams Agentschap – paritair comité 319 . 

 Werkuren: flexibel uurrooster 

 Indiensttreding : onmiddellijk. 

INTERESSE?  

Zend je sollicitatiebrief met curriculum vitae tot 1 april 2021 naar  

VZW BLIJDORP, t.a.v. Anja Colman,  

Baleunisstraat 70-72 

9200 Dendermonde 

of via mail Solliciteren@blijdorp.be  

 

mailto:Solliciteren@blijdorp.be

