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.

Binnen het team dagbesteding zoeken we een :

MEDEWERKER A1 – A2 voor DIENST DAGBESTEDING
30,4 u/week vervangingscontract ziekte

Je taakinhoud :











Je doet een belevingsgerichte activiteit : actie reactie.
Je geeft sportactiviteiten: omnisport, wandel en fietsgroepen, boccia, beleef en
beweeg, dans en yoga.
Je biedt cliënten werkbegeleiding.
Je ondersteunt cliënten bij paardenactiviteiten. (Het mennen van de paarden wordt
gedaan door een andere begeleider)
Je hanteert een duidelijke maar warme begeleidingsstijl.
Je geeft in afwisselende mate sturing aan cliënten en, naar gelang de hulpvraag, bied
je ondersteuning op maat.
Je neemt eigen verantwoordelijkheid op rond het voorbereiden van activiteiten en de
praktische organisatie ervan (vb. reserveren lokalen, busjes, ...).
Je doet de nodige communicatie met andere diensten.
Je neemt een aantal administratieve taken van de dagbestedingdienst op
Je neemt actief deel aan de vergaderingen met collega’s.
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Je profiel :














Je hebt een diploma A2 opvoeder of A1 bachelor in de orthopedagogie of ergotherapie
of creatief agoog.
Je hebt interesse in en kennis van een basale benaderingswijze en activiteiten.
Je brengt warmte en sfeer.
Ervaring met de doelgroep is een pluspunt.
Je werkt vrij vlot met Word, Excel en Outlook..
Je gaat op een respectvolle manier om met informatie.
Je neemt gemakkelijk initiatief en werkt zelfstandig en gestructureerd.
Je past je, indien nodig en binnen bepaalde grenzen, aan veranderende
omstandigheden in je werkomgeving aan.
Je houdt de balans tussen een professionele betrokkenheid en afstand.
Je hanteert een duidelijke structuur, maar gaat hier ook flexibel mee om indien de
situatie hierom vraagt.
Je communiceert en overlegt helder.
Je neemt expertise en ervaringen van het sociaal netwerk van de cliënt mee.
Je beschikt over een rijbewijs B.

Ons aanbod :








Vervangingscontract ziekte van 30,4u te presteren:
Maandag: 10-17u24
Dinsdag: 9u30-17u30
Woensdag:9u-12u
Donderdag: 9u30-16u
Vrijdag: 9u30-17u
Je kan onmiddellijk starten.
Je wordt betaald volgens barema’s en regelgeving binnen par. com. 319.01 (de
loonbarema’s van de subsidiërende overheid VAPH) Je anciënniteit wordt volgens
de reglementering van de subsidiërende overheid meegenomen.
Je ontvangt een fietsvergoeding, een treinabonnement of een autoonkostenvergoeding.
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 en stuurt je motivatiebrief en CV mee in bijlage
aan Hilde Wauters, HRD dienst graag tegen uiterlijk 31 januari 2019.
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