Vacature:
Begeleider A2
Project Stekene
30,4u/38u vervanging ziekte (binnen het
systeem progressieve tewerkstelling)
Onmiddellijke indiensttreding

Wie zijn wij?
Raakzaam vzw 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.
Om het team van De Verken in Stekene en het variabel aanbod in het dagcentrum te versterken,
zijn we op zoek naar een enthousiaste begeleider.

Doel van de functie
Vanuit de krachtlijnen werk je mee aan het bereiken van de missie van Raakzaam. Je doet dit
door cliënten individueel en/of collectief te ondersteunen vanuit hun vragen. Hierbij bewaak je
mee de continuïteit en de kwaliteit van de ondersteuning.
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Welke taken neem je op?
•
•
•
•
•

Je werkt 3 dagen per week mee aan de verdere uitwerking van ons nieuw project in
Stekene, dit samen met je directe collega.
Stap voor stap bouwen jullie de werking in Stekene verder uit, zowel theoretisch als in
de praktijk.
Je werkt het project mee uit binnen het uitgewerkt kader dat door het projectteam werd
opgesteld.
Je bouwt bruggen met de omgeving (buurt Stekene).
1 dag per week sta je in het variabel aanbod en ondersteun je in basisgroepen bij ziekte,
verlof van de collega of begeleidt je een aantal cliënten tijdens een specifieke activiteit.

Wat verwachten we van jou?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een diploma A2 opvoeder/begeleider
Je hebt interesse en kennis op vlak van dagbesteding bij personen met een
verstandelijke beperking.
Je bent flexibel en wendbaar in je denken en handelen en kan zelfstandig werken binnen
het uitgewerkt kader dat door het projectteam werd opgesteld.
Je bent sterk observerend en kan inzetten op het kunnen en aankunnen van cliënten.
Je hebt interesse in het uitwerken van een nieuw project met al zijn facettten
Je bent een bruggenbouwer en sterk in verbindende communicatie, je ziet en benut
kansen en bent omgevingssensitief.
Je bent positief ingesteld en ziet uitdagingen in het onbekende.
Ervaring met de doelgroep is een pluspunt.
Je werkt vlot met Word, Excel en Outlook..
Je gaat op een respectvolle manier om met informatie.
Je neemt gemakkelijk initiatief en werkt zelfstandig en gestructureerd.
Je past je, indien nodig en binnen bepaalde grenzen, aan veranderende
omstandigheden in je werkomgeving aan. Je bent flexibel en wendbaar in je denken en
handelen.
Je houdt de balans tussen een professionele betrokkenheid en afstand.
Je hanteert een duidelijke structuur, maar gaat hier ook flexibel mee om indien de
situatie hierom vraagt.
Je neemt expertise en ervaringen van het sociaal netwerk van de cliënt mee.
Je beschikt over een rijbewijs B en werkt graag op verscheidene locaties.

Wat mag jij van ons verwachten?
•
•
•

Een contract vervanging ziekte van 30,4u/38u (vervanging van medewerker in het
systeem progressieve tewerkstelling)
Binnen Raakzaam besteden we aandacht aan een fijne balans tussen je werk en privé,
alsook ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke professionele groei.
Je ontvangt een correct loon, volgens de barema’s en regelgeving binnen het paritair
comité 319.01 (de loonbarema’s van de subsidiërende overheid VAPH). Je anciënniteit
wordt hierbij volgens de reglementering van de subsidiërende overheid meegenomen.

Vacature:

Begeleider A2

Project Stekene

2•3

•

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.
Je komt terecht in een dynamische organisatie met een warme en spontane sfeer waarin
we professioneel samenwerken en aandacht hebben voor persoonlijke ontwikkeling.

Hoe solliciteer je bij ons?
Je solliciteert via de website raakzaam.be. Je motivatiebrief en CV stuur je langs deze weg in
bijlage door aan Karen Mees (coördinator Raakzaam).
Heb je vragen over deze vacature dan kun je ons voor meer informatie bereiken via het nummer
03/776 03 86
De vacature wordt afgesloten van zodra er een geschikte kandida(a)te is gevonden.
Datum verschijnen vacature: 5/04/2022

contactpersoon • Karen Mees
e-mail • Karen.Mees@raakzaam.be
tel • 03 776 03 86
locatie • patershoek 4, 9111 Belsele
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