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 woonbegeleider Huis 2
Als woonbegeleider werk je, samen met de cliënt en vele betrokkenen, actief aan de optimalisatie van de
levenskwaliteit van de cliënt. Ben je geboeid in de combinatie verzorgend en agogisch werk en kan je vlot
wisselen in begeleidingsstijl? Kom en leer de cliënten en collega’s van Huis 2 kennen!
De cliënten in Huis 2 hebben een diverse ondersteuningsvraag. Er zijn specifieke noden bij o.a. slikproblemen,
ASS en hechtingsproblematiek. Er wonen enkele rolwagengebruikers en er is ook een cliënt met een visuele
beperking. De leeftijd van de cliënten is gevarieerd. De groep van 11 cliënten geeft agogische uitdagingen en er
zijn ook enkele verzorgende taken voor de begeleiding, dit met ondersteuning van externe
thuisverpleegkundigen. De cliënten nemen overdag deel aan verschillende ateliers in het
dagactiviteitencentrum.
Het team bestaat uit 6 woonbegeleiders en een teamcoach. Elke begeleider werkt mee aan de dagelijkse
begeleiding van de gehele groep in een systeem van continudienst. De begeleiding wordt ondersteund door de
teamcoach, de zorgcoördinator en de multidisciplinaire dienst.
Aanbod
- Voltijds vervangingscontract van 20/06-19/09/2022 (gemiddeld 38u/week).
- Verloning volgens de barema’s en voorwaarden van PC 319.01 en het VAPH. Weddesupplementen voor
bijzondere prestaties.
- Een uurrooster in een volcontinu systeem met ochtend- dag-, avond-, en weekenddiensten (geen
nachtdienst)
Vereisten
-

Studies: je beschikt bij voorkeur over een diploma leefgroepenwerking of jeugd- en gehandicaptenzorg of
je bent in opleiding
Werkervaring: ervaring met mensen met een ASS en een hechtingsstoornis strekt tot aanbeveling.
Kennis van verzorgende taken, EHBO, agressiehantering, problematieken die eigen zijn aan de doelgroep.
Rijbewijs B

Waar en hoe solliciteren?
Bezorg ons jouw cv en motivatiebrief vóór 31 mei via onderstaande contactgegevens.
Bel voor meer informatie!
Contact:
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.

