
 

 

 

 

 

Dominiek Savio Instituut vzw 

Gids in het overwinnen van je beperkingen 

 

Dominiek Savio is op zoek naar een: 

 

ERGOTHERAPEUT   (M/V) 

 

Dominiek Savio Instituut vzw, dat deel uitmaakt van Dienstencentrum GID(t)S,  biedt een veelzijdig 

aanbod van ondersteuning aan personen met een (neuro-) motorische handicap, gaande van 

ondersteuning in de eigen leefomgeving tot ondersteuning in het centrum zelf.   Het gelooft in de 

mogelijkheden van ieder mens ongeacht leeftijd, geslacht, geaardheid, handicap, etnische afkomst, 

nationaliteit, geloof of levensbeschouwing. 

 

Functie 

 Je staat in voor dagbesteding en therapie aan volwassenen met een motorische en/of 

mentale beperking. 

 Je begeleidt volwassenen binnen de pijler ‘atelierwerking’: aanbieden van creatieve 

activiteiten zoals tekenen, schilderen, kralen, wenskaarten, werken met nieuwe materialen, 

computerbegeleiding. 

 Functionele training van personen met handicap, met de bedoeling hun interactie met de 

omgeving optimaal te maken. 

 Je werkt mee aan lopende projecten en initiatieven op vlak van dagbesteding en therapie. 

 Je biedt maaltijdhulp ter ondersteuning van de zorg- en woonbegeleiding. 

 
 

Jouw profiel 

 Je beschikt over een diploma bachelor in de ergotherapie. 

 Je bent dynamisch, flexibel en positief ingesteld. Betrokkenheid , zin voor 

verantwoordelijkheid en respect ten aanzien van de cliënt kenmerken uw handelen.  

 Je kunt vlot zelfstandig en in teamverband werken. De collega’s en de cliënten waarmee je 

werkt, bestempelen je als sociaal en communicatief vaardig, luisterbereid en 

kwaliteitsgericht.  

 Je beschikt over de nodige vaardigheid en kennis in het werken met computer. 

 
  



 

 

 

 

 

Dominiek Savio Instituut vzw 

Gids in het overwinnen van je beperkingen 
 

Ons aanbod 

 Een vervangingscontract (wegens ziekte) 30,4/38.  

 Verloning volgens barema van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap   

Interesse?  

 

- Geïnteresseerden  kunnen schriftelijk solliciteren op volgend adres: Koolskampstraat 24, 8830 

Gits;  ter attentie van mevr. Mieke Primo, afdelingshoofd volwassenenwerking Gits, en dit tegen 

uiterlijk 29 januari 2018. 

- Kandidaturen kunnen ook via mail doorgestuurd worden aan volgend emailadres: 

Mieke.Primo@dominiek-savio.be  

- Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Datum wordt 

later doorgegeven. 
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