
 

              

  

 

 

 
NIEUWE VACATURE 

WOONBEGELEIDER - WEEKEND 
AFDELING VOLWASSENENWERKING 

 

 

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.   Het gelooft in de mogelijkheden van ieder 

mens ongeacht leeftijd, geslacht, geaardheid, handicap, etnische afkomst, nationaliteit, geloof of 

levensbeschouwing. 

 

Jouw functie 

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

verzorging en begeleiding van volwassenen met een motorische en meervoudige beperking. 

 Je biedt bij verzorging, voeding, hygiëne,… 

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

maat’. 

 Je werkt sterk cliëntgericht, waarbinnen respect en betrokkenheid belangrijk zijn.  

 Je houdt hierbij rekening met zijn familie en context. 

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

eigen team. 

 

Jouw profiel  

 Je  beschikt over een diploma opvoeder A2. 

 Je bent bereid voornamelijk in het weekend te werken en 1 dag tijdens de week.  

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

 Volgende competenties zijn je eigen: je werkt zorgvuldig, je bent betrouwbaar, je bent 

empathisch, je kan goed luisteren, je bent stressbestendig. 

 Je durft in te gaan tegen de stroom in belang van de cliënten en op een constructieve en 

respectvolle manier. 

 Je handelt vanuit de visie en doelstellingen van de organisatie.  

 



  

 

 

             

     

 

Ons aanbod 

 Een vervangingscontract (19/38) vanaf 1 februari tot eind augustus 2019.  

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

deskundigheid om in te spelen op hun diverse hulpvragen. 

 Mogelijkheden tot bijscholing en verdere professionele ontwikkeling. 

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

 

Meer info over de functie? 

Katrien Degroote | diensthoofd wonen |0479 090366 

 

 

Interesse?  

Solliciteer zo snel mogelijk bij: 

Mieke Primo, afdelingshoofd volwassenen, via volgende link.  

Weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dominiek-savio.jobtoolz.be/nl/woonbegeleider-1-1

