
 

              

  

 

 

VACATURE 

WOONBEGELEIDERS M/V ZOMERVAKANTIE 
DE MOLENREKE 

 

Dominiek Savio Instituut 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. Meer info via www.gidts.be  

 

In De Molenreke te Rumbeke wonen er 12 volwassenen met een neuromotorische beperking 

zelfstandig in studio’s.  De begeleiding, die alleen op dienst werkt, biedt zorgassistentie en begeleiding 

op maat 24u/24u, 7 dagen op 7.  Aan het tehuis is nog een dagcentrum verbonden waar de 

woonbegeleider eveneens nog ondersteunende taken uitvoert. 

Jouw 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. 

Jouw profiel  

 Je bent in het bezit van een bachelor in de orthopedagogiek of een diploma opvoeder A2.  

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

avondwerk, inslapend nachtwerk als weekendwerk inhouden. 

 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 

maar je kan toch ook afstemmen op andere medewerkers uit het ruimer teamverband. 

 Beschikken over een rijbewijs B is een pluspunt. 

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

Ons aanbod 

 Werken in een omgeving die een boeiende uitdaging vormt en waar beroep gedaan wordt op 

je deskundigheid om in te spelen op hun diverse hulpvragen 

 Voltijdse of ¾ contracten voor de periode 01/07/2019 t.e.m. 31/08/19 

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

 Er is een mogelijkheid om ingeschreven te worden in het statuut van vakantiejob 

 

http://www.gidts.be/


 

 

 

             

    

 

Meer info over de functie? 

Joost Defieuw | Diensthoofd De Molenreke |0499415654 

 

Interesse?  

Stuur jouw motivatiebrief en CV ten laatste tegen 17/04/19 naar: 

Joost Defieuw | Diensthoofd De Molenreke via deze link.  

Weerhouden kandidaten worden kort na het binnenkomen van hun sollicitatiebrief uitgenodigd voor 

een gesprek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dominiek-savio.jobtoolz.be/nl/woonbegeleiders-zomervakantie-molenreke

