Vesta vzw ondersteunt personen met een beperking samen met hun familie
én netwerk bij het maximaliseren van hun levenskwaliteit.
Wij houden hierbij zoveel mogelijk rekening met de individuele noden.
Onze medewerkers vervullen hierbij een centrale rol.
Daarom investeren wij in de groei van elke medewerker én in verbondenheid.
We houden hierbij zoveel mogelijk rekening met de individuele verwachtingen.
Hierdoor realiseren wij in de huidige maatschappij een meerwaarde.
Bovendien nemen wij actief contact met alle belanghebbenden om zo
mee te werken aan maatschappelijke ontwikkelingen.

GW1 is een heterogene, dynamische groep van cliënten waarbij men constant op zoek gaat
naar een evenwicht tussen de juiste individuele begeleiding en het groepsgebeuren, dit alles
met oog voor de huiselijke sfeer.
Binnen dit team is er een vacature voor:

WOONBEGELEID(ST)ER A2

voor 26/38
contract van bepaalde duur tot 31/10/2021

Je taakinhoud :
•
•
•
•
•

Je staat in voor de dagelijkse begeleiding van de cliënten in de leefgroep d.w.z. je
begeleidt hen a.d.h.v. het handelingsplan, zorgt voor hun ‘praktische opvolging’ en
geeft mee input aan de actuele beeldvorming van de cliënten;
Je runt de leefgroep in het hier en nu maar houdt ook rekening met toekomstige
ontwikkelingen.
Je draagt bij tot een goede dagdagelijkse samenwerking met alle belanghebbenden
(vb. familie, andere interne of externe diensten) vanuit de visie van evenwaardig
partnership.
Je neemt mee verantwoordelijkheid op i.f.v. de permanentie vd leefgroep.
Je werkt soms mee aan bepaalde andere taken of projecten.
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Je profiel :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je beschikt over een diploma opvoed(st)er A2.
Ervaring met de doelgroep is een pluspunt.
Je hanteert een duidelijke begeleidingsstijl met voldoende oog voor sfeer en
huiselijkheid.
Je geeft in afwisselende mate sturing aan cliënten en, naar gelang de hulpvraag, bied
je ondersteuning op maat.
Je houdt de balans tussen een professionele betrokkenheid en afstand.
Je hanteert een duidelijke dagstructuur, maar gaat hier ook flexibel mee om indien de
situatie hierom vraagt.
Je communiceert en overlegt helder.
Je neemt expertise en ervaringen van het netwerk van de cliënt mee.
Je gaat op een respectvolle manier om met informatie.
Je kan je ook vlot mondeling en schriftelijk uitdrukken in het Nederlands.

Ons aanbod :
•
•
•
•

Je kan onmiddellijk starten en je krijgt een contract van 26u- bepaalde duur tot en met
31 oktober 2021. Je werkt van 7-16u/17u of van 14-21u10. Je doet week- en
weekenddiensten, geen nachtdiensten.
Je wordt betaald volgens barema’s en regelgeving binnen paritair comité 319.01. Je
anciënniteit wordt volgens de reglementering van de subsidiërende overheid
meegenomen.
Je ontvangt een fietsvergoeding, een treinabonnement of een autovergoeding en een
groepsverzekering.
Je komt terecht in een pluralistische organisatie met een informele sfeer en de nodige
aandacht voor persoonlijke professionele groei.

Je solliciteert via de website www.vestavzw.be/vacatures . Je motivatiebrief en CV stuur je
langs deze weg mee in bijlage Dana De Graeve (teamcoach GW1), graag tegen uiterlijk
02/04/2021. Bij vragen kan je ook een mailtje sturen naar dana.de.graeve@vestavzw.be
De vacature wordt afgesloten van zodra een geschikte kandidaat(e) is aangeworven.
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