Woonbegeleider A1 of A2 – 19 u/week bepaalde duur tem december 2021
Om het team van Taksent te versterken zijn we op zoek naar een enthousiaste woonbegeleider A1 of A2.
Wie zijn wij?
In Taksent wonen 10 cliënten die op vele levensdomeinen individuele sturing nodig hebben omwille van hun
gedragsproblematiek, emotionele en/of psychische kwetsbaarheid. Wij creëren voor onze cliënten een huiselijke
sfeer en proberen een goed evenwicht te vinden in het aanbieden van voldoende prikkels en rustmomenten. We
streven voor elke cliënt naar een zo goed mogelijke dag en proberen pro-actief in te schatten wat zij nodig hebben
om deze te beleven.
Wat verwachten we van jou?
Je vindt het een uitdaging om de cliënten te ondersteunen vanuit een warme en betrokken houding en binnen het
kader van de krachtlijnen. Je staat mee in voor de organisatie van het dagelijks samenleven van de cliënten in de
groep. Je ondersteunt hierbij de cliënt op verschillende levensdomeinen binnen een veilige, gezonde en verzorgde
woonomgeving.
Samen met je collega’s en derden stem je de ondersteuning af op de vraag van de cliënt en zijn of haar netwerk.
Uiteraard ga je respectvol om met andere betrokkenen en met vertrouwelijke informatie.
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 job waarbij je flexibel opstellen geen enkel probleem vormt. Je bent bereid om te werken
in een volcontinu systeem.
Wat mag jij van ons verwachten?
Een uitdagende job in een enthousiast, jong en gedreven team. Binnen Vesta besteden we aandacht aan een fijne
balans tussen je werk en privé, alsook 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 van www.vestavzw.be en stuurt je motivatiebrief en CV mee in bijlage aan Edith Vermeir,
graag tegen uiterlijk 21 april 2021.
De selectiegesprekken vinden plaats op 23 en 27 april 2021. Indien je wordt weerhouden uit de brievenselectie,
ontvang je een uitnodiging ten laatste 22 april 2021.
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