Hakendover, 11-3-2019

VACATURE BEGELEID(ST)ER

’t PRIEELTJE
HOLLESTRAAT 2
3300 HAKENDOVER
prieeltje@prieeltje.com
www.prieeltje.com
facebook : Prieeltje vzw

zoekt :
OPVOED(ST)ER
voor een tewerkstelling in : HAKENDOVER (TIENEN)
Werken in een kleinschalig dagverblijf voor ernstig en/of meervoudig gehandicapte kinderen
en jongeren. Geen avond- of weekenddienst.
Tijdelijk contract vanaf 1 april 2019 ( vervanging omwille van ziekte )
38,00 u per week
Meer info over onze werking op www.prieeltje.com of op onze facebookpagina prieeltje vzw
Diploma’s :
Diploma Begeleid(st)er kl1 of kl2 of zorgkundige
Gevraagde competenties :
CLIËNTGERICHTHEID : Je stemt jouw acties en jouw werkzaamheden af op de
gevoeligheden, behoeften en wensen van de kinderen, ook wanneer deze niet rechtstreeks
(kunnen) geuit worden
SAMENWERKEN : Je werkt actief mee aan een gemeenschappelijk doel en bundelt hiertoe
de krachten. Je houdt rekening met de mening en talenten van anderen, maar bent ook loyaal
bij een groepsbeslissing
INTEGRITEIT : Je komt afspraken na en respecteert vertrouwelijke en persoonlijke
informatie. Je handelt vanuit de codes van integriteit, zorgvuldigheid, objectiviteit, gelijke
behandeling, correctheid en transparantie uitgaande van de missie en de kernwaarden van 't
Prieeltje
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MONDELING COMMUNICEREN : Je brengt een mondelinge boodschap vaardig over zodat
dat jouw gesprekspartner ze begrijpt
ZELFSTANDIGHEID : Je voert na een inwerkperiode het werk doelgericht uit zonder
ondersteuning, hulp of toezicht van anderen. Je kan goed beoordelen wanneer je zelf kan
beslissen en wanneer niet
FLEXIBILITEIT : Je stelt je open voor (organisatie‐)veranderingen. Je past jouw gedrag,
denkkaders, werkwijze aan in functie van de situaties waarin je je bevindt en de personen
waarmee je samenwerkt
STRESSBESTENDIGHEID : je kan kalm en rustig blijven in situaties van verhoogde druk
en/of crisissituaties eigen aan het werk
OPLOSSINGSGERICHT DENKEN : je kan de kern van het probleem zien, mogelijke
oplossingen zien en er één uitkiezen
OBSERVEREN : je kan op een systematische manier en met een welbewust doel observeren
EMPATHIE : je ziet en begrijpt evidente gevoeligheden
NAUWKEURIGHEID : je kan activiteiten en taken nauwkeurig uitvoeren
LEERBEREIDHEID
SCHRIFTELIJK COMMUNICEREN

Wij bieden :
Vervangingscontract
Dagwerk : 38 uren per week
Loonbarema : volgens diploma
Hoe solliciteren :
Schriftelijk solliciteren voor 19/03/2019 met CV t.a.v. Marijke Vananroye
prieeltje@prieeltje.com

