Vzw Martine van Camp is een voorziening die actief is in de zorg voor personen
met een verstandelijke beperking. Verspreid over diverse locaties staan we met
ruim 135 medewerkers in voor de ondersteuning van 180 cliënten.

WOONBEGELEID(ST)ER GES
UW OPDRACHT: Je staat in voor een kwaliteitsvolle realisatie van de zorggebonden aspecten uit de individuele dienstverleningsovereenkomst. Je probeert de cliënt hier zo zelfstandig mogelijk bij te betrekken met
aandacht voor het behoud van de bestaande vaardigheden. De belangrijkste resultaatgebieden zijn:

organiseren van het wonen; en alle aspecten die hiermee verband houden;

ondersteunen van de thuissituatie en stimuleren van het sociaal netwerk;

zorg voor het lichamelijk en emotioneel welzijn van cliënten;

Helpen bij het invullen en organiseren van vrije tijd.

VEREISTE VAARDIGHEDEN:


De dagelijkse activiteiten organiseren voor de zorgvrager(s), de uitvoering opvolgen en tussenkomen bij
conflicten of incidenten;

Informatie verzamelen over de situatie van de zorgvrager en samen de sociaal-educatieve interventiewijze
bepalen;

Acties organiseren voor de ontwikkeling of instandhouding van sociale of familiale banden;

Informatie over individuele dossiers verstrekken en uitwisselen met het team, medisch personeel, …
Wij verwachten dat je beschikt over volgende persoonsgebonden competenties: flexibel zijn, bereid zijn tot leren,
kunnen omgaan met stress, kunnen plannen en organiseren, kunnen samenwerken, sociaal vaardig, creatief zijn,
zelfstandig kunnen werken, openstaan voor vernieuwing.

VOORWAARDEN:






Diploma in menswetenschappelijke of pedagogische richting. Of gelijkwaardig door ervaring. Ervaring is
een pluspunt maar geen must.
Bereid zijn om te werken met een doelgroepen met ernstige gedragsproblemen
Vlot met PC kunnen werken (outlook, word, internet,…)
Rijbewijs B en geen beperking om met passagiers te rijden
Bereid zijn tot onregelmatige prestaties en onderbroken diensten: ochtend, avond-, nacht-, en weekenddiensten

WIJ BIEDEN: een uitdagende job in een jonge en dynamische omgeving. Contract bepaalde duur voor
6 maanden met kans op verlenging, jobtime 100%, startdatum 1 april 2019.
HOE SOLLICITEREN: via e-mail: erikconinx@martinevancamp.be
Bezorg ons via mail uw CV met motivatiebrief. Een eerste selectie gebeurt op basis van de ingezonden
kandidaturen, weerhouden kandidaten worden uitgenodigd voor een interview.
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