Heb jij ervaring in het
begeleiden van activiteiten
met volwassenen met een
verstandelijke beperking?
Heb je talent voor crea en
belevingsgerichte
activiteiten?
Dan ben jij de collega die we
zoeken!

We zoeken een ergotherapeut voor het Centrum voor Dagbesteding in Vurste
(startdatum: 1 augustus 2021 - contract van 80% tot eind 2021 met reële kans op verlenging)

Je taken als ergo in het Centrum voor Dagbesteding (CvD) in Vurste
Je werkt op onze hoofdlocatie Borgwal en in ons buitenhuis in St-Lievens-Houtem.
In Borgwal ben je lid van het Borgwalteam. Je biedt daar activiteiten aan die aangepast zijn aan de noden
van de cliënten uit de buitenhuizen (personen met een matig verstandelijke beperking) en Inclusief
wonen (licht verstandelijke beperking). In Borgwal gaat het om atelierwerking, buitenwerk, boerderij,
keuken en cafetaria.
In het buitenhuis (Huize Vander Schueren) werk je geïntegreerd. Dit wil zeggen dat je in de eerste plaats
vertrekt vanuit de noden van de bewoners van het huis en de mogelijkheden die je daar ter plaatse kan
exploreren. Daarnaast zorg je mee voor de realisatie en de uitbouw van activiteiten en werk buiten de
woonplaats (zoals komen werken naar Borgwal). Geïntegreerd werken houdt ook in dat je voortdurend
afstemt met de collega’s en leidinggevenden van het begeleidersteam van Huize Vander Schueren.
Je bent lid van het grotere team van het Centrum voor Dagbesteding van Ebergiste/Borgwal.

Jouw profiel
Je hebt een diploma bachelor in de ergotherapie.
Je kan het gedrag van de bewoner goed observeren en daar betekenis aan geven.
Je bent communicatief vaardig. Je kan informatie op een duidelijke en gestructureerde manier weergeven.
Je kan zelfstandig je werking en activiteiten uitbouwen maar je bent ook een echte teamspeler
Je kan zorgen voor een divers aanbod aan belevingsgerichte en crea-activiteiten.
Inclusief werken is voor jou vanzelfsprekend.
Je bent communicatief vaardig en kan duidelijke grenzen stellen op een geweldloze manier.

“Dat ik GRAAG & GOED werk draagt bij tot ons STERK merk.”

INTERESSE?
Bezorg je motivatiebrief en CV: sollicitatie@ebergiste.broedersvanliefde.be
Ebergiste, t.a.v. Lindsay Franck
Leenstraat 31, 9890 Vurste

Je handelen is cliëntgericht met respect voor ieders eigenheid.
Je gaat moeilijk gedrag niet uit de weg, maar probeert dit te plaatsen en zoekt naar betekenis van gedrag.
Je streeft naar kwaliteit en kwaliteitsverbetering in een positieve werksfeer.
Je werkt zelfstandig, neemt verantwoordelijkheid op en je kan omgaan met stressvolle situaties.
Je bent bereid om vertrouwd te geraken met en te handelen naar het gedachtengoed van sociaalemotionele ontwikkeling.
Je stelt je eigen functioneren en de gang van zaken bespreekbaar. Feedback geven en ontvangen zit in
jouw DNA.
Je beschikt over een rijbewijs B met rijervaring.

Wil je bij ons aan de slag, dan is dit ons aanbod
Je mag rekenen op een open en aangename werksfeer met ruimte voor coaching, opleiding en
persoonlijke groei.
Je job is uitdagend en gevarieerd met ruimte voor initiatief en zelfstandig werken.
Loopbaanwensen zijn steeds bespreekbaar. Door onze diverse werkingen op verschillende
vestigingsplaatsen en met verschillende subdoelgroepen is interne mobiliteit mogelijk.
Je geniet van enkele extralegale voordelen zoals een sectorspecifiek verlofstatuut, woon-werkvergoeding
en een personeelskaart.
Je werkt in een omgeving met oog voor de werk-privébalans.
Je komt terecht in een waardengerichte organisatie waar respect, verantwoordelijkheid, samenwerking
en deskundigheid centraal staan. Je werkt vanuit de missie van de Groep Broeders van Liefde.
Verloning naar diploma volgens paritair comité 319.01

Wil je meer informatie over deze functie?
Contacteer Bart Poppe (0474/ 27 67 74 - 09/ 389 04 47) of Ilse Leunis (09/ 389 04 55)
Solliciteer zo snel mogelijk via sollicitatie@ebergiste.broedersvanliefde.be
(ten laatste op 30/6/2021)
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