VACATURE
Exalta vzw is voor woonzorgcentrum Exalta | Sint-Vincentius op zoek naar een:

WOONLEEFBEGELEIDER
onbepaalde duur | 30,40 uur per week
Exalta vzw is een dienstverlenend netwerk binnen de zorg voor ouderen en personen met een beperking dat
bestaat uit zes wooncentra waarvan Exalta | Sint-Vincentius er één is.
Hoofddoel van de functie
In Exalta | Sint-Vincentius ondersteunen we cliënten in een huiselijke omgeving aan de hand van activiteiten
op het ritme van het dagelijkse leven. Kleinschalig genormaliseerd wonen en leven met een persoonsgerichte
benadering is ons streefdoel. We doen er samen alles aan om zoveel mogelijk het dagelijkse leven te
benaderen waarbij elke cliënt zich thuis kan voelen. Elke medewerker, ongeacht zijn functie, draagt hieraan bij.
We werken immers discipline-overstijgend en rekenen er op dat elk vanuit zijn specifieke achtergrond deze
werking ondersteunt. Op die manier verbeteren we de kwaliteit van wonen en leven van de cliënten.
Kerntaken als woonleefbegeleider
 je zorgt samen met de cliënt dat de dag een fijn verloop kent, volgens de regie van de cliënt en zijn
netwerk;
 je ondersteunt en begeleidt cliënten zowel individueel als in groep;
 je verhoogt de betrokkenheid van verschillende disciplines, vrijwilligers en familieleden op de
dagbesteding;
 je hebt een coachende rol en werkt hiervoor in nauwe samenwerking met jouw afdelingshoofd.
Kerncompetenties
 klantgerichtheid
 integriteit
 empathie
 samenwerken
 verantwoordelijkheidszin

Functiegerichte competenties
 mondelinge communicatie
 oplossingsgericht vermogen

Aanbod en voordelen
 startdatum: onmiddellijk;
 arbeidsovereenkomst: onbepaalde duur, halftijds 19 uur per week, eventueel aan te vullen met een andere
deeltijdse functie (zie vacatures) tot voltijds;
 uurrooster: 5 dagen werkweek met zaterdagwerk;
 verloning volgens if-ic systeem categorie 14
 overname van anciënniteit te onderhandelen;
 vormings- en ontwikkelingsmogelijkheden;
 bijkomende voordelen zoals aanvullende vakantiedagen, maaltijdcheques na drie maanden, attentiebeleid,
vlotte bereikbaarheid, gratis parking, fietsvergoeding en/of vergoeding woon-werkverkeer en
mogelijkheid tot DKV-hospitalisatieverzekering.
Voorwaarden
 Je komt in aanmerking als je beschikt over één van volgende bachelor diploma’s: kinesitherapie;
logopedie; ergotherapie; arbeidstherapie; readaptatiewetenschappen; verpleegkunde; voedings- en
dieetleer; pedagogie of orthopedagogie; psychomotoriek; (toegepaste) psychologie; sociale
gezondheidszorg of sociale verpleegkunde; sociaal werk; gezinswetenschappen; (psychosociale)
gerontologie; opvoeder; muziektherapeut; drama, dans - en creatieve therapie; theologie, religie- of
moraalwetenschappen; audiologie of zorgtechnologie; wellbeing- en vitaliteits management.


Je hebt een blanco uittreksel strafregister.
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Plaats tewerkstelling
Woonzorgcentrum Exalta | Sint-Vincentius
Kanunnik P.J. Triestlaan 4
9080 Zaffelare
www.sintvincentius.be
Interesse?
 Stuur je motivatiebrief en cv naar werkenmetgoesting@exalta.be
 Voor meer informatie neem telefonisch contact op met mevr. Hilde Van Hecke,
Regiodirecteur: 09 355 50 11
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