Datum verschijnen vacature: 28/12/2022

Voor de verdere uitbouw van het team Balans zoekt Raakzaam vzw een zorgende, enthousiaste,
creatieve en flexibele teamspeler die graag een gezellig warm nest wil aanbieden aan onze cliënten.
Herken je jezelf in deze omschrijving? Dan is deze job iets voor jou!

27u/38 woonbegeleider A2
sociale maribel
(19u/38 onbepaalde duur
en 8u/38 bepaalde duur tot 31/12/2022)

Wie zijn wij?
Raakzaam vzw wil ‘in ontmoeting welzijn creëren’ voor kwetsbare personen. Vanuit onze waarden
met aandacht ,ondernemend, duurzaam, aandachtig, verbindend, co-creatief en veerkrachtig , willen
we kwaliteitsvolle ondersteuning bieden binnen een snel wijzigende en dynamische
context. Raakzaam vzw is een fusieorganisatie binnen de sector personen met de beperking.
In leefgroep Balans verblijven cliënten die omwille van leeftijd, gezondheid en/of
persoonskenmerken wonen in een rustigere sfeer. Wat ze nodig hebben varieert vaak want veel
cliënten hebben een wisselende en/of evoluerende hulpvraag. De evolutie die cliënten meemaken is
er vaak één van meer behoefte aan zorg.

Jouw taakinhoud
•
•

Je staat in voor de dagelijkse begeleiding van de cliënten in de leefgroep d.w.z. je
begeleidt de cliënten 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 ook rekening te houden met toekomstige
ontwikkelingen.

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Je neemt logistieke taken op tijdens de dagdiensturen.
Je biedt comfortzorg waar nodig.
Je draagt bij tot een goede dagelijkse samenwerking met alle belanghebbenden (vb.
familie, andere interne of externe diensten) vanuit de visie van evenwaardig
partnerschap.
Je neemt verantwoordelijkheid mee op in functie van de permanentie van de
leefgroep.
Je werkt mee aan bepaalde andere taken of projecten.

Jouw Profiel

Je hebt een diploma zorgkundige of opvoeder/begeleider A2 en je komt in aanmerking voor
de voorwaarden Sociale Maribel.
Ervaring met de doelgroep, dementie en/of comfortzorg is een pluspunt.
Je stemt de begeleiding van de cliënten af op de fases van de emotionele ontwikkeling
(Došen).
Je hanteert een duidelijke dagstructuur, maar gaat hier ook flexibel mee om indien de
situatie hierom vraagt:
Je bekijkt wat de noden zijn van het moment. Je past de dagstructuur en begeleiding hieraan
aan. Je geeft in afwisselende mate sturing aan cliënten, en naar gelang de hulpvraag, bied je
ondersteuning op maat.
Je neemt expertise en ervaringen van het sociaal netwerk van de cliënt mee.
Het netwerk van de cliënt wordt kleiner waardoor je, als directe vertrouwde begeleider, een
zeer bepalende rol in het leven van de cliënt speelt. Cliënten worden meer afhankelijk van
het initiatief van de begeleiding.
Je houdt de balans tussen een professionele betrokkenheid en afstand.
Als begeleider ken je het levensverhaal van de cliënt en handelt van daaruit.
Je communiceert en overlegt helder.
Je gaat op een respectvolle manier om met informatie.
Je kan je ook vlot mondeling en schriftelijk uitdrukken in het Nederlands.
In het bezit zijn van een rijbewijs is een pluspunt.

Wat mag jij van ons verwachten?
Een uitdagende job in een enthousiast team. Binnen Raakzaam besteden we aandacht aan een
fijne work/life balans en ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke professionele groei.
Je ontvangt een contract van 19/38 onbepaalde duur aangevuld met 8u bepaalde duur tot 31/12.
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 auto-onkostenvergoeding. Je geniet van een
groepsverzekering en hebt de mogelijkheid om aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering.
Je komt terecht in een dynamische organisatie met een warme en spontane sfeer waarin we
professioneel samenwerken en aandacht hebben voor persoonlijke ontwikkeling.

Hoe solliciteer je bij ons?
Je solliciteert via de website www.raakzaam.be . Jouw Motivatiebrief en CV stuur je langs deze weg
mee in bijlage aan Edith Vermeir (teamcoach Balans), graag tegen 25/1/2022. Indien u vragen heeft
over deze vacature kan u terecht bij Edith Vermeir edith.vermeir@vestavzw.be. De vacature wordt
afgesloten van zodra er een geschikte kandida(a)t(e) is gevonden

