Leefgroepondersteunende individuele begeleider - 19 u/week voor bepaalde duur (4 maand)
Om het team van locatie Hadewych 2 te versterken zijn we op zoek naar een individuele begeleider die bovendien
ook de leefgroep mee ondersteunt.

Wie zijn wij?
Op de locatie van Hadewych 2 wonen cliënten in een leefgroep, ‘het huisje’ en studio’s. Afhankelijk van de vraag
krijgen cliënten de gepaste ondersteuning. Hierbij gaan we constant op zoek naar een evenwicht tussen de juiste
individuele ondersteuning en het groepsgebeuren.

Wat verwachten we van jou?
Je ondersteunt de cliënten individueel en/of collectief vanuit een warme en betrokken houding en binnen het kader
van de krachtlijnen. Je vindt het een uitdaging om samen met de cliënt op zoek te gaan naar de gepaste
ondersteuning. Je stemt hierbij je manier van ondersteunen af op de context van de cliënt. Uiteraard ga je respectvol
om met andere betrokkenen en met vertrouwelijke informatie.
Je bent een zelfstandige werker, maar werkt ook graag in een team.
Je gaat aan de slag met de inhoud die relevant is voor je job en je bent niet bang om af en toe dat net ietsje meer te
doen. Je laat je niet afschrikken voor de nodige administratie om vlot in team te kunnen werken en de continuïteit
van de ondersteuning te garanderen.
Je bent op zoek naar een vaste job waarbij je flexibel opstellen geen enkel probleem vormt.

Wat mag jij van ons verwachten?
Een uitdagende job in een enthousiast team. Binnen Vesta besteden we aandacht aan een fijne work/life balans en
ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke professionele groei.
Je ontvangt een correct loon, volgens de barema’s en regelgeving binnen het paritair comité 319.01 (de
loonbarema’s van de subsidiërende overheid VAPH). Je anciënniteit wordt hierbij volgens de reglementering van
de subsidiërende overheid meegenomen. Je ontvangt een fietsvergoeding, een treinabonnement of een autoonkostenvergoeding. Je geniet van een groepsverzekering en hebt de mogelijkheid om aan te sluiten bij een
hospitalisatieverzekering.
Je solliciteert via de website www.vestavzw.be en stuurt je motivatiebrief en CV mee in bijlage aan
tom.verheyden@vestavzw.be en ginette.permentier@vestavzw.be graag tegen uiterlijk 23 Juni 2021. Heb je nog
vragen over deze functie, dan kan je terecht bij Tom Verheyden of Ginette Permentier 03/780 95 40.
De selectiegesprekken vinden plaats op maandag 28 Juni 2021. Indien je wordt weerhouden uit de brievenselectie,
ontvang je een uitnodiging ten laatste 25 Juni 2021.
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