WZV
WEL ZIJNSVERENIGING

Sint-Gillis-Waas

Welzijnsvereniging
Sint-Gillis-Waas is op zoek
naar:
begeleider wonen en leven
- IFIC cat. 12 - deeltijds
(75%) - contractueel

Aanleg wervingsreserve
Begeleider wonen en leven, 75% (28,5/38), contractueel
Functie Als begeleider wonen en leven
speel je in op de noden van de bewoner,
bied je een zinvolle dagbesteding
aan, ondersteun je het psychosociaal
welzijn en stimuleer je de autonomie en
sociale relaties van de bewoner. Je bent
verantwoordelijk voor de organisatie en
uitvoering van een zinvolle dagbesteding. In
overleg met andere disciplines creëer je en
draag je bij tot een efficiënte klantgerichte
zorg en een aangenaam woon- en
leefklimaat. Je bent bereid mee te helpen
in de zorg en de maaltijdbegeleiding.
Je stelt de leefcontext en zorgbehoefte
van de bewoner vast, alsook eventuele
veranderingen.
Voorwaarden
• Je bent houder van een van volgende
diploma’s:
- een diploma secundair onderwijs
(ASO, TSO, KSO);
- een diploma secundair
onderwijs, uitgereikt in het
zevende specialisatiejaar van het
beroepssecundair onderwijs, in de
studierichting “kinderzorg” of in de

studierichting “thuis- en bejaardenzorg”;
- een certificaat of een getuigschrift van
de opleiding “begeleider-animator voor
bejaarden” behaald in het studiegebied
‘personenzorg’ in het kader van het
volwassenenonderwijs;
- voor personeelsleden die vóór 1
januari 2004 tewerkgesteld waren in
een woonzorgcentrum in de functie van
deskundige in animatie en activatie,
een bekwaamheidsattest van het door
de minister erkend specifieke modulair
vormingspakket van 96 uren.
• Je slaagt voor de selectieprocedure.
Kandidaten die slagen voor de
schriftelijke proef, worden uitgenodigd
voor de mondelinge proef.
Aanbod Je komt terecht in een
gemotiveerd team. We bieden je een
interessante vakantieregeling, tal van
voordelen via de gemeenschappelijke
sociale dienst, maaltijdcheques,
fietsvergoeding, volledige terugbetaling
van abonnementen openbaar vervoer,
aanvullend pensioen en een collectieve
hospitalisatieverzekering.

Interesse? Meer informatie en het sollicitatieformulier kan je vinden op de website:
www.sint-gillis-waas.be.
Dien je kandidatuur in ten laatste op 30 oktober 2022, met sollicitatieformulier, bij
Julie Heylen via julie.heylen@welzijnsvereniging.be.
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