Wij zijn op zoek naar een
medewerker binnen de dienst
dagbesteding site
Beveren/Belsele
38u/38u bepaalde duur ( 01/09/2022 tot
31/12/2022)

Wie zijn wij?
Raakzaam biedt woon-, dagondersteuning en mobiel ambulante begeleiding aan in het
Waasland. Onze locaties kan je vinden in Belsele, Sint-Niklaas centrum, Beveren en Stekene.
Hierbij zijn we ook actief in ouderprojecten.
Raakzaam wil ‘in ontmoeting welzijn creëren’ voor kwetsbare personen. Vanuit onze waarden
met aandacht ,ondernemend, duurzaam, verbindend, co-creatief en veerkrachtig , willen we
kwaliteitsvolle ondersteuning bieden binnen een snel wijzigende en dynamische context.
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Jouw opdracht
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Je geeft activiteiten vanuit je expertise: basale-, belevingsgerichte- en zintuigelijke
vrijetijd activiteiten. Dit individueel of in groep. . Cliënten komen bij - en samen met jou
beleven en activiteit volgen: snoezelen, individuele basale activiteiten, belevingsgericht
bewegen , sport en spel, ..… horen tot jouw terrein.
Je werkt samen met collega’s en derden in functie van de ondersteuning die de cliënt en
zijn of haar context vraagt.
Eventueel ondersteun je cliënten bij paardenactiviteiten geven door het equiteam.
Je hanteert een duidelijke maar warme begeleidingsstijl.
Je geeft in afwisselende mate sturing aan cliënten en, naar gelang de hulpvraag, bied
ondersteuning op maat.
Je neemt eigen verantwoordelijkheid op rond het voorbereiden van activiteiten en de
praktische organisatie ervan (vb. reserveren lokalen, busjes, maken van materiaal ...).
Je voert de nodige administratieve taken uit binnen de dienst dagbesteding met het oog
op de continuïteit van de ondersteuning en werking.
Je neemt actief deel aan intern en extern overleg opdat de cliënt de gepaste
ondersteuning en dagbesteding krijgt.
Je ontwikkelt jezelf in functie van het kwaliteitsvol uitvoeren van je job naar cliënt,
collega en organisatie.

Jouw competenties:
Kerncompetenties
•
•

•
•

Je bent warm en betrokken. Je brengt een emotioneel warme sfeer tot stand. Je toont
je verbonden met je job, je collega’s en Raakzaam en zet je betrokkenheid in om ook
anderen te stimuleren.
Je bent integer en Raakzaam-loyaal. Je bent eerlijk en betrouwbaar en gaat op een
algemeen sociaal en ethisch aanvaarde wijze om met gevoelige informatie, contacten
met anderen en posities en belangen. Je komt afspraken na en handelt volgens de
algemeen aanvaarde sociale en ethische normen, rekening houdend met het beleid van
Raakzaam.
Je bent gedreven en ontwikkelt jezelf Je hebt inzicht in je eigen functioneren en je staat
open voor feedback. Op basis hiervan onderneem je actie om je eigen gedrag en
prestaties te verbeteren en te ontwikkelen.
Je bent (Raakzaam)sensitief Je ziet de gevolgen van je eigen beslissingen of activiteiten
voor Raakzaam in. Je erkent de gevoelens en behoeften van anderen en houdt hiermee
rekening. Je ziet de invloed van je eigen gedrag op anderen in.

Functie specifieke competenties
•
•

Je neemt initiatief Je handelt pro-actief en onderneemt op basis van wat je in je
omgeving waarneemt. Je vraagt om en brengt uit jezelf informatie.
Je bent flexibel Je kan je aanpassen ,indien nodig en binnen bepaalde grenzen, aan
veranderingen en vindt het niet vervelend om van een vooropgesteld plan af te wijken.
Je kan flexibel je eigen gedragsstijl en dagbesteding aanbod aanpassen in functie van de
cliënten die je voor je hebt of de situatie waarin je je bevindt.
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•
•
•
•
•
•

Je bent observerend en kan inzetten op het kunnen en aankunnen van cliënten. Je
handelt en denkt vanuit krachten en mogelijkheden. (empowerment)
Je bent innovatief. Je brengt nieuwe of vernieuwende ideeën, voorstellen of
oplossingen aan. Je stelt realistische verwachtingen aan je eigen werk op basis van
beschikbare middelen, tijd en kwaliteit.
Je bent creatief en brengt nieuwe, originele en vernieuwende oplossingen en
voorstellen.
Je bent organisatorisch sterk en gaat planmatig te werk. Je kan waar nodig anticiperen.
Je behoudt het overzicht, detecteert kansen en knelpunten en gaat op zoek naar
oplossingen.
Je ben communicatief vaardig en overlegt helder. Je neemt expertise en ervaringen van
het sociaal netwerk van de cliënt mee.
Je werkt samen Je zet je in voor en bent betrokken bij het gezamenlijk doel. Het
bijdragen aan de harmonie, het samenwerkingsproces en de resultaten van de dienst

Jouw Profiel
•
•
•
•

Je hebt een diploma A2 opvoeder of A1 bachelor in de orthopedagogie of ergotherapie
of creatief agoog of relevante ervaring.
Ervaring met de doelgroep is een pluspunt.
Je werkt vrij vlot in office 365
Je beschikt over een rijbewijs B.

Wat mag jij van ons verwachten?
Een uitdagende job in een aangename werksfeer.
Binnen Raakzaam besteden we aandacht aan een fijne work/life balans en ruimte voor eigen
inbreng en persoonlijke professionele groei.
• Contract van bepaalde duur voor 38u/week .
• Je wordt betaald volgens barema’s en regelgeving binnen par. com. 319.01 (de
loonbarema’s van de subsidiërende overheid VAPH)
• Je anciënniteit wordt volgens de reglementering van de subsidiërende overheid
meegenomen.
• Je ontvangt een fietsvergoeding, een treinabonnement of een autoonkostenvergoeding.
• Je geniet van een groepsverzekering en hebt de mogelijkheid om aan te sluiten bij
een hospitalisatieverzekering.
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Hoe solliciteer je voor deze vacature?
Ben jij de enthousiaste collega die we zoeken?
Solliciteert dan via de website www.raakzaam.be en stuurt je motivatiebrief en CV mee in
bijlage aan Brenda Colman , graag tegen uiterlijk 18/08/2022. Met verdere vragen over deze
vacature kan u terecht bij Brenda Colman, brenda.colman@raakzaam.be. Om verwarring te
voorkomen graag duidelijk vermelden voor welke vacature u zich kandidaat stelt. Dit gezien
er twee vacatures open staan binnen de zelfde dienst De vacature wordt afgesloten van
zodra er een geschikte kandidaat wordt gevonden.
Datum verschijnen vacature: 2/08/2022

contactpersoon • Brenda Colman
e-mail • brenda.colman@raakzaam.be
tel • 0493289719
locatie • Patershoek 4, 9111 Belsele
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