
 

 

 

  

 

Dominiek Savio is op zoek naar een  

 

Woonbegeleider volwassenenwerking (m/v) 

Vlinderfunctie 

 

Dominiek Savio vzw, dat deel uitmaakt van Groep 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 ondersteunt de cliënt met een meervoudige beperking vanuit een passend woon-, leef- en 

werkklimaat in verschillende woongroepen.  

 Je begeleidt de cliënt over de verschillende levensdomeinen vanuit het principe ‘zorg op 

maat’. 

 Je houdt hierbij rekening met zijn familie en context. 

 Je beoogt voor de cliënt een optimale kwaliteit leven te verkrijgen. 

 Je werkt hierbij actief en gemotiveerd samen met de collega’s, zowel binnen als buiten het 

eigen team. 

 

Jouw profiel 

 Je  beschikt over een diploma opvoeder A2. 

 Ervaring met cliënten met een meervoudige beperking is een pluspunt.  

 Je geeft blijk van respect, gebruikersgerichtheid en betrokkenheid. 

 Je bent vertrouwd met het emancipatorisch denken en vindt empowerment belangrijk. 

 Je kan vlot samen werken en je bent bereid om in overleg te gaan. 

 Je kan een aangenaam leefklimaat creëren en houdt hier ook rekening met het belang van 

structuur en handelingsafspraken. 

 Je bent flexibel en soepel inzetbaar. 

 Je bent leergierig , constructief kritisch ingesteld, je bevraagt indien zaken niet duidelijk ,.. 



 

 

 

  

 

Ons aanbod 

 Een omgeving die een boeiende uitdaging vormt en waar beroep gedaan wordt op je 

deskundigheid om in te spelen op hun diverse hulpvragen. 

 Langdurige vervanging (zwangerschapsvervanging, +- 1 jaar) 26,6u/38, te starten vanaf 1 

september 2018. 

 Verloning volgens de barema’s van het Vlaams Agentschap, Paritair Comité 319.01 

 

 

 

 

 

 

Interesse?  

- Geïnteresseerden kunnen solliciteren ter attentie van Mieke Primo, afdelingshoofd 

volwassenen, op volgend e-mailadres: Mieke.Primo@dominiek-savio.be en uiterlijk tegen 

15/08/2018. 

-  Wie meer informatie wenst m.b.t. deze functie kan contact opnemen met  
 

o Myriam Anne, diensthoofd, op het nummer 0479 090349 tot 31 juli.  

o Katrien Degroote, diensthoofd Contrabas, op het nummer 0479 090366 vanaf 6 

augustus. 

o Mieke Primo, afdelingshoofd volwassenen, op het nummer 0472 500489. 
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