Zonnehoeve|Living+ zet zich in voor
volwassen mensen met een beperking
www.zonnehoeve.be/living

Zonnehoeve|Living+ vzw zet zich als vergunde zorgaanbieder in voor volwassen mensen met een
verstandelijke beperking, een meervoudige beperking en/of een autisme spectrum stoornis. We
bieden elke cliënt individuele begeleiding op verschillende gebieden van het leven en vertrekken hiervoor steeds
vanuit persoonlijke vragen, noden en mogelijkheden. We hebben een spectrum van mobiele en
residentiële woonvormen en bieden een groot aantal ateliers aan binnen ons dagactiviteitencentrum. De zorg
voor onze cliënten wordt waargenomen door meer dan 160 medewerkers.

Vacature begeleider mobiel team
Het mobiel team van Zonnehoeve|Living+ biedt begeleiding aan cliënten die zelfstandig wonen, individueel of
in groepsverband en die geen 24/24u begeleiding nodig hebben. De begeleidingen vinden momenteel plaats in
de gemeenten nabij ons hoofddomein in Eke en in de ruimere omgeving. Het team neemt ook de begeleiding
van cliënten in Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) op zich.
Je bent persoonlijk begeleider van een aantal cliënten dat je meer van nabij opvolgt. Als persoonlijke
begeleider ondersteun je de cliënt in zijn dagelijks leven waar nodig. Je werkt hiervoor nauw samen met het
netwerk en andere reguliere diensten. Je gaat aan de slag met hun wensen en dromen, zorgen en noden en dit
op alle levensdomeinen (werk, vrije tijd, relaties, persoonlijke ontwikkeling,…) Je coacht de cliënt vanuit een
methodiek van empowerment. Je gaat volgens afspraak langs op huisbezoek en je staat in voor de telefonische
permanentie waar cliënten overdag beroep op kunnen doen.

Vereisten
-

-

Vanuit de concentrische cirkels ga je op zoek naar partners in de ondersteuning.
Je kan plannen en organiseren en zeer zelfstandig en flexibel werken. Je ben stressbestendig, denkt out
of the box en je kan overweg met complexe problematieken.
Je kan kritisch kijken en reflecteren over het eigen handelen en staat open voor feedback van collega’s.
Je bouwt mee aan een stimulerende teamdynamiek.
Je hebt een rijbewijs

Aanbod
-

Een contract onbepaalde duur met een tewerkstellingsbreuk van 38u/38u. Snelle indiensttreding.
Verloning volgens de barema’s en voorwaarden van PC 319.01 en het VAPH, max. barema B1C
Een uitdagende job met autonomie en een team als klankbord en bron van expertise
Een uurrooster met avond- en weekendwerk, afgestemd op de dienstverlening

Waar en hoe solliciteren?
Bezorg ons jouw cv en motivatiebrief vóór 14 maart via onderstaande contactgegevens of bel voor meer
informatie over de functie.
Eerste selectie op basis van cv en motivatie.
Sofie Van Nieuwenhuyze (Coördinator HR)
Zonnestraat 13, 9810 Eke
09 384 21 80
solliciteren@zonnehoeve.be
Bezoek onze website www.zonnehoeve.be en onze Facebookpagina voor meer informatie.

