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Fiola vzw, team Ninove, zoekt collega!  

Fiola vzw staat voor krachtgerichte zorg in de nabijheid van de cliënt. Binnen het veranderend 

zorglandschap zijn wij een expansieve dienst die duurzaam inzet op verruiming en vernieuwing. 

Hierdoor zijn we steeds op zoek naar nieuw talent . 

Fiola vzw biedt deskundige ondersteuning aan personen met een beperking in de provincie Oost-

Vlaanderen. 

Het team meerderjarigen is op zoek naar een nieuwe collega voor de regio Aalst-Ninove. 

Ben jij de enthousiaste collega die ons volwassenenteam wil versterken? 

• Je biedt ambulante en mobiele ondersteuning aan cliënten met een beperking en hun 

netwerk vanuit een inclusieve visie, krachtgericht en nabij, vertrekkend van de individuele 

ondersteuningsvraag om te komen tot een meer kwaliteitsvol leven. 

• Je draagt bij tot een goede teamwerking waarbij we elkaar ondersteunen en gericht op 

individuele groei in de functie. 

• Je werkt in partnerschap met de cliënt en zijn ruim netwerk. 

• Je werkt mee aan het uitdragen van een positief imago van de dienst en draagt ertoe bij 

dat de dienst een betrouwbare partner is in de samenwerking. 

• Je draagt bij aan de continuïteit van de dienstverlening. 

• Je ontwikkelt je eigen competenties via vorming en feedback. 

Wat breng je mee? 

• Je hebt een bachelordiploma in een pedagogische of sociaal agogische richting of een 

gelijkwaardig diploma. 

• Je bezorgt ons een attest van goed gedrag en zeden 

• Je hebt een rijbewijs B op zak. 

Wat vinden wij belangrijk? 

• Je eventuele expertise in de sector is een voordeel. 

• Je bent een teamspeler die ook zelfstandig kan werken. 

• Je weet vrijheid en verantwoordelijkheid te combineren. 

• Je bent een goede communicator. 

• Je doorzettingsvermogen is een meerwaarde voor de cliënten. 

• Avond- en occasioneel weekendwerk schrikt je niet af. 

• Je bent er als mens, volgt je hart en groeit voortdurend in wat je doet.  
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Wij maken je job aantrekkelijk 

• Je werkt in een dynamische, groeiende organisatie. 

• Je bepaalt je eigen uurrooster en maakt een evenwichtige afweging tussen de noden van 

de cliënt, de organisatie en je werk-privébalans. 

• Je werkt in de regio Ninove-Aalst en hebt een fijne werkplek op de locatie te Ninove met 

uitvalsbasis op locatie Gendarmerie Aalst.  

• Je krijgt een verloning Bachelor volgens PC319.01 en opbouw van anciënniteit. 

• Je krijgt een vervangingscontract voor 38/38 tewerkstelling, tot het voorjaar van 2023. 

Kans op verlenging is niet uitgesloten. 

• Vanuit het duurzaamheidsprincipe stap je mee in het gebruik van de deeleconomie voor 

het vervoer naar cliënten. Je krijgt een deelwagen abonnement. Je kiest een standplaats in 

je werkregio waar je de deelwagen ophaalt. 

• Je ontvangt een fietsvergoeding voor woon-werkverkeer en voor de kilometers die je fietst 

in opdracht. Je kunt instappen in een voordelige bedrijfsleasing voor fietsen. 

Wil jij je talent bij ons verder ontwikkelen? 

Solliciteren kan tot en met 15/8/2022, met motivatiebrief en CV via e-mail naar 

claudine.cardoen@fiolavzw.be 
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