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

chauffeur-begeleider dagcentrum (deeltijds)
tijdelijk contract of studentencontract
voor juli-augustus-september 2019

Functieomschrijving
Je bent chauffeur-begeleider voor volwassenen met een verstandelijke beperking: je pikt de
cliënten thuis op en/of in de namiddag breng je hen terug naar huis. Je rijdt daarvoor met een
busje voor max. 8 personen in en rond Brussel. Na of voor je shift als chauffeur-begeleider
help je in de atelierwerking van het dagcentrum. Je staat mee in voor eet- en eenvoudige
verzorgingsmomenten. Je begeleidt enkele externe activiteiten.
Competentieprofiel
 Een rijbewijs type B is een must en je hebt de nodige rij-ervaring
 Je bent gemotiveerd en weet van aanpakken.
 Je bent rustig, correct en stipt, en ook beleefd en vriendelijk in de omgang.
 Je beheerst goed het Nederlands
 Je hebt een diploma of je volgt bij voorkeur een opleiding in een mens-wetenschappelijke
richting (secundair of hoger onderwijs)
Ons aanbod
 We bieden je een deeltijds contract van bepaalde duur of een studentencontract (juli,
augustus en september) met een verloning conform de barema’s van het PC 319.01.
Je kiest ofwel voor een tewerkstelling met onderbroken shiften (van 7u tot 9 à 10u en van
15u tot 17 à 18u) ofwel voor een ochtendshift (7u-13u) of voor een namiddagshift (12u18u).
Er wordt enkel gewerkt op weekdagen, dus geen weekendshifts.
 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 je CV en motivatiebrief naar femke.abraham@vzwdeark.be met
vermelding ‘vacature chauffeur-begeleider’.
Voor meer info over deze functie kan je terecht bij Mieke Craeymeersch, 0471/79 41 80.
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