
 

 

 

 

 

Dominiek Savio vzw 

Gids in het overwinnen van je beperkingen 

 

Dominiek Savio is op zoek naar een:  

 

WOONBEGELEIDER (m/v) 
In De Molenreke 

Kloosterstraat 2 te Rumbeke 

 

Dominiek Savio vzw, dat deel uitmaakt van Groep GIDTS, 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.  

In De Molenreke te Rumbeke wonen er 12 volwassenen met een neuro-motorische beperking 

zelfstandig in studio’s.  Als begeleider bied je zorgassistentie en begeleiding op maat 24u/24u, 7 dagen 

op 7.  Aan het tehuis is een dagcentrum verbonden waar de woonbegeleider eveneens nog 

ondersteunende taken uitvoert. 

 

Functie 

 Je staat in voor de begeleiding, ondersteuning en ADL van de bewoners. 

 Je kan in beperkte mate gevraagd worden ondersteuning te bieden in het dagcentrum. 

 Samen met de bewoner realiseer je een voor hem kwaliteitsvol leven. 

 

 

Jouw profiel 

 Je bent in het bezit van een A2-diploma opvoeder. 

 Je bent bereid te werken in een beurtrolsysteem: de diensten kunnen zowel dagwerk, 

avondwerk, inslapend nachtwerk als weekendwerk inhouden. 

 Enige ervaring met de doelgroep ook op vlak van verzorging is aangewezen. 

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

 Je kan zelfstandig en oplossingsgericht werken gezien je meestal alleen op dienst zal staan. Er 

is wel mogelijkheid tot afstemmen met collega’s in het ruimer teamverband.  

 Beschikken over een rijbewijs B is een pluspunt. 

 



 

 

 

 

 

Dominiek Savio vzw 

Gids in het overwinnen van je beperkingen 

 

Ons aanbod 

 Een tijdelijke overeenkomst (3/4) voor de periode 13/11/2018 t.e.m. 31/12/2018 

 Je krijgt vorming om nodige handelingen op een juiste en adequate manier te mogen en 

kunnen uitvoeren. 

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

 

 

 

 
Interesse?  

Geïnteresseerden kunnen solliciteren via mail ter attentie van Joost.Defieuw@dominiek-savio.be uiterlijk 

tegen woensdag 1 oktober 2018. 

Weerhouden kandidaten worden kort hierna uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.  

Wie meer informatie wenst over de inhoud van de functies kan telefonisch contact opnemen met Joost 

Defieuw, diensthoofd Molenreke,  op het nummer 0499/415 654. 
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