
 

 

 

 

 

Dominiek Savio Instituut vzw 

Gids in het overwinnen van je beperkingen 
 

Dominiek Savio is op zoek naar: 
 

Woonbegeleiders (m/v) zomervakantie 

 
 

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. 

 

Functie 

 Je komt terecht in een team van gemotiveerde mensen die instaan voor de dagelijkse 

verzorging en begeleiding van volwassenen met een motorische of meervoudige beperking, 

binnen een nauwe interdisciplinaire samenwerking. 

 Het team van begeleiders biedt begeleiding en verzorging tussen 7u en 22.30u. Tijdens de 

nacht worden zij afgelost door verpleegkundigen. 

 Er wordt van je verwacht dat je het dagdagelijkse leven van deze mensen op een 

emancipatorische manier help organiseren en uitvoeren.  

 Overleg met de interdisciplinaire collega’s en contacten met het netwerk zijn hierbij zeer 

belangrijk. 

 

 

Jouw profiel 

 Je  bent in het bezit van een diploma opvoeder A2 of zorgkundige 

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

avondwerk en weekendwerk inhouden. 

 Je hebt een grote bekommernis voor het fysiek en emotioneel welbevinden van volwassen 

cliënten met neuro-motorische of meervoudige beperking en je vindt een emancipatorische 

benadering een absolute must. 

 Je vindt het creëren van een aangenaam leefklimaat belangrijk, zonder dat je het belang van 

structuur en handelingsafspraken uit het oog verliest. 

 Je kan vlot samen werken en bent bereid om in overleg te gaan. Dit houdt o.a. in dat je op 

een aangepaste manier kan en wil communiceren met collega’s, cliënten en hun netwerk. 

 Beschikken over een rijbewijs is een meerwaarde. 

  



 

 

 

 

 

Dominiek Savio Instituut vzw 

Gids in het overwinnen van je beperkingen 
 

Ons aanbod 

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

deskundigheid om in te spelen op diverse hulpvragen. 

 3/4de of parttime contracten voor de periode 1/7 tem 30/9/2018.  

 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 jobstudent. 

 

Interesse?  

- Geïnteresseerden kunnen solliciteren ter attentie van Mieke Primo, afdelingshoofd volwassenen, 

op volgend e-mailadres: mieke.primo@dominiek-savio.be en uiterlijk tegen 14/05/2018. 

-  Weerhouden kandidaten worden kort daarna uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. 

- Wie meer informatie wenst over deze vacature kan telefonisch contact opnemen met Myriam 

Anne, diensthoofd, op het nummer 0479 09 03 49. 
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