Vesta is als zorgpartner van Bijs vzw op zoek naar:
Projectmedewerker
19u of 30,4u vervanging ziekte (einde project 31/01/2023)
Aantonen van de meerwaarde van een ergotherapeut binnen de eerstelijns
zorg.
Bijs vzw is een vzw opgericht door een groep enthousiaste hardwerkende
(plus)ouders die een zorgwoning hebben gebouwd voor hun 9 kinderen (tussen 14
en 20 jaar) met een ernstige verstandelijke en/of motorische beperking, al dan niet
met medische problematiek.
Het Bijshuis is een nieuwe kleinschalige, familiale woning waar de 9 Bijskinderen
sinds eind januari 2018 samenwonen te Sint-Niklaas. Voor de uitbouw van de zorg
werken we samen met Vesta vzw, Solidariteit voor het Gezin en thuisverpleging.
In het Bijshuis staat een warme huiselijke sfeer centraal. We streven naar een goed
evenwicht tussen activiteit en rust. De Bijskinderen verblijven dag en nacht in het
Bijshuis. Sommige kinderen gaan overdag naar school. Andere kinderen blijven
overdag in het Bijshuis. 1 weekend op 2 is het Bijshuis gesloten en gaan de kinderen
naar huis.
Als projectmedewerker
o ga je aan de slag samen met cliënt zijn netwerk, collega’s en partners
binnen de eerste lijnszorg
o kan je nauw samenwerken met de ouders en partners binnen de eerste
lijnsorganisatie
o ben je sterk in coachen, adviseren en analyseren
o ben je iemand die mensen kan inspireren
o ben je sterk in planmatig en procesmatig werken en methodisch handelen
staat centraal.
o denk je out of the box en ben je innovatief
o ga je aan de slag om de ondersteuningsvraag te formuleren
o ben je verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitwerking van het project
o ben je verantwoordelijk voor de rapportering van resultaten en traject naar
zowel Bijs als Koning Boudenwijnstichting
Je profiel :
o Je hebt een diploma ergotherapie.
Je bent een enthousiast, pro actief, gedreven en zelfstandig persoon en wil
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kwalitatieve zorg verlenen aan mensen met een beperking en/ of aan hun
omgeving.
Je hebt een onderzoekende en lerende houding met uitstekende
communicatieve en verbindende vaardigheden.
Je hebt een duidelijke visie op- en affiniteit met volwassenen met een
verstandelijke beperking.
Je bent flexibel, creatief, je kan plannen en prioriteiten stellen.
Bij voorkeur beschik je over relevante aanvullende opleidingen en cursussen
zoals basale stimulatie, sensorische informatieverwerking, adviesverlening,
hulpmiddelen, tillen en heffen, comfortzorg, …
Je bent doordrongen door het beroepsprofiel van een ergotherapeut en kan
deze omzetten in de praktijk
Je gaat op een respectvolle manier om met informatie en houdt de balans
tussen een professionele betrokkenheid en afstand.
Je bent in het bezit van een rijbewijs.

Ons aanbod :
o Een job binnen een inspirerende vzw en project.
o Start bij voorkeur zo snel mogelijk
o Contract vervanging ziekte 19u (mogelijkheid tot 30,4u) (einde project
31/01/2023)
o Je wordt betaald volgens barema’s en regelgeving binnen par. com. 319.01
(volgens de loonbarema’s van de subsidiërende overheid VAPH).
o Je anciënniteit wordt volgens de reglementering van de subsidiërende
overheid meegenomen.
o Je ontvangt een fietsvergoeding, een treinabonnement of een autoonkostenvergoeding en een groepsverzekering.
Je solliciteert via de website www.vestavzw.be graag tegen uiterlijk 20 juli 2021.
De sollicitatiegesprekken gaan door in de weken van juli. We versturen jou een week
op voorhand een opdracht die je kan voorbereiden. Indien er een geschikte
kandidaat is gevonden wordt deze vacature afgesloten
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