ZONNESTRAAL vzw in LENNIK zoekt

WOONBEGELEIDERS M/V
Functieomschrijving
- Je ondersteunt de gebruiker met betrekking tot alle activiteiten van het
dagdagelijks leven en vangt hiermee de tekorten in de zelfzorg op.
- Je waarborgt als coach de maximale zelfredzaamheid van de gebruiker.
- Je staat als begeleider in voor de persoonsgerichte zorg en de zorg voor
het algemeen functioneren op sociaal en psychisch vlak.

Profiel
je kan je werkopdrachten organiseren en zelfstandig uitvoeren.
je kan werken in team verband.
je getuigt van een empathisch vermogen, echtheid, en hecht belang aan
cliëntgericht werken.
je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden.

Jobgerelateerde competentie


De dagelijkse activiteiten organiseren voor de zorgvrager(s), de
uitvoering opvolgen en tussenkomen bij conflicten of incidenten

Persoonsgebonden competenties









Zin voor nauwkeurigheid hebben
Resultaatgerichtheid
Contactvaardig zijn
Creatief denken (Inventiviteit)
Leervermogen hebben
Plannen (= ordenen)
Klantgerichtheid
Omgaan met stress

Vereiste studies
TSO 3de graad Jeugd- en gehandicaptenzorg

TSO 3de graad Animatie in de ouderenzorg - Se-n-Se (7de jaar)
TSO 3de graad Leefgroepenwerking - Se-n-Se (7de jaar)

Werkervaring
Beperkte ervaring ( < 2 jaar )

Contract
 Tijdelijke

job (niet via uitzendkantoren)
 Contract van bepaalde duur - van 01 juni 2018 tot 31 december 2018
 Deeltijds - 30 uren per week, te presteren in 4 dagen
 2 ploegenstelsel + Weekend

Plaats tewerkstelling
Kroonstraat 44 1750 LENNIK

Aanbod
Contract bepaalde duur van 1 juni tot en met 31 december 2018
Contract van 30,4 per week bestaat uit volgende diensten: een
ochtenddienst van 7u tot 14u36 of avonddienst van 13u24 tot 21u. In dit
stelsel werk je één weekend op twee in de woongroep.
Ook mogelijkheid tot een contract van 19u per week wat eveneens bestaat
uit bovenstaande ochtend- en avonddienst. Onder deze prestatiebreuk valt
één weekend op vier te werken in de woongroep.
Een bezoldiging volgens barema's VAPH

Plaats tewerkstelling
ZONNESTRAAL vzw

Kroonstraat 44 1750 LENNIK Toon op kaart

Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: katia@zonnestraalvzw.be
Contact: Katia Niemegeers

Solliciteren met CV
Motivatiebrief toevoegen
Sollicitaties tot en met 30 juni 2018

Niet alle vacatures zijn nagekeken door VDAB. VDAB is niet aansprakelijk
voor de inhoud van de niet-nagekeken vacatures.
Heb je een opmerking over deze vacature? Meld het aan VDAB.

