De Ark vzw is een kleinschalige zorgaanbieder voor kinderen/jongeren en volwassenen
met een verstandelijke beperking in Brussel. De Ark biedt ondermeer woon- en
dagondersteuning, erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
(VAPH). Voor onze dienst dagondersteuning voor volwassenen in Haren (Brussel)
zijn we op zoek naar

deeltijdse begeleider dagcentrum (21u/38u)
contract van onbepaalde duur
onmiddellijke indiensttreding
Functieomschrijving
Je organiseert en begeleidt een variatie aan ateliers en dagactiviteiten voor volwassenen met
een verstandelijke beperking. Daarbij creëer je samen met je teamgenoten een fijne en warme
sfeer voor cliënten. Je hebt oog voor het algemeen welbevinden van de cliënten en daarvoor
zoek je samen met hen en je team naar een persoonlijk traject. Je staat mee in voor eet- en
verzorgingsmomenten. Je bent tevens aandachtsbegeleider van enkele cliënten hetgeen met
zich meebrengt dat je verantwoordelijk bent voor hun persoonlijk dossier (individueel
handelingsplan, verslagen). Je hebt flair om met de familie en het netwerk van de cliënt om te
gaan en met hen rond de tafel te zitten. Je kent de waarde van een goede verslaggeving en
weet de zaken op papier te verwoorden.
Competentieprofiel
 Je kan een kwalitatief sterk atelier opzetten, op maat van de doelgroep. We zoeken o.a.
versterking voor het atelier buurtwerk, begeleid werken en voor een atelier met een
aangepast ritme voor mensen met een grotere zorgnood.
 Je kiest bewust om te werken met mensen met een verstandelijke beperking en gelooft in
hun kunnen. Je stimuleert hun zelfredzaamheid en werkt vraaggestuurd.
 Je bent een echte teamspeler en weet dit te combineren met een sterke zelfstandigheid.
 Je bent communicatief.
 Je weet om te gaan met stress en slaagt erin een sfeer van rust te creëren.
 Je bent in staat om kritisch te kijken naar je eigen functioneren.
 Je denkt mee na over de inhoudelijke werking en uitbouw van de dagondersteuning.
 Je kan overweg met de computer (Word, Outlook).
 Ervaring met hulpmiddelen (ergotherapie) is een pluspunt.
 Een rijbewijs type B is een must.
Ons aanbod
 We bieden je een deeltijds contract van onbepaalde duur met een verloning conform de
barema’s van het VAPH (PC 319.01) op basis van diploma en anciënniteit
(agogisch diploma secundair onderwijs).
 Vanaf de leeftijd van 35 jaar geniet je van extra verlofdagen.
 Je komt terecht in een kleinschalige, hechte voorziening en in een zelforganiserend team
die de blik richten op de noden van cliënten en hun omgeving en voor wie je het verschil
maakt.
 Er is een tussenkomst in het woon-werkverkeer en/of een fietsvergoeding en/of een gratis
abonnement voor het openbaar vervoer.
Interesse?
Stuur dan vandaag nog en ten laatste op 7 februari 2019 je CV en motivatiebrief naar
mieke.craeymeersch@vzwdeark.be met vermelding ‘vacature begeleider DOS’.
Voor meer info over deze functie kan je terecht bij het team van het dagcentrum op hun
mailadres team.dagcentrum@vzwdeark.be. We behandelen je kandidatuur vertrouwelijk.

VZW De Ark te Laken
Verdunstraat 521/2
1130 Haren

www.dearktelaken.be
https://www.facebook.com/dearkbrussel/

